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Új „platz”-tulajdonosok

Örömmel tudatjuk olvasóinkkal, 
hogy még most is jelentkeznek 
olyan, a tájház iránt elkötelezett 
emberek, akik szimpátiájuknak az-
zal is nyomatékot kívánnak adni, 
hogy az udvar bizonyos négyzet-
méternyi területének kövezési költ-
ségeit átvállalva a tájház eszmei 
tulajdonosaivá válnak. Így az ed-
digi 45 platz-tulajdonoshoz továb-
bi nyolc adományozó társult. név 
szerint gavaldi lászló, id. gerber 
antal, Kaltenecker Ferenc és Wág-
ner borbála, réder antal, Wagner 
mihály és felesége rothmund ro-
zália, Weinber andrás, egy ado-
mányozó Weinber János (bucki) 

emlékére és Weinber mátyás és 
családja.

 a heimatland harast hagyo-
mányőrző Alapítvány és a Tájház 
hálásan köszöni segítségüket!

Wir möchten unseren lesern mit-
teilen, dass sich die zahl der enga-
gierten bürger, die eine beteiligung 
an den Kosten des bodenbelags 
im museumshof leisten und da-
durch ideelle platzinhaber werden, 
mit weiteren acht gönnern auf 53 
erhöht hat. Die stiftung heimatland 
harast, sowie das ungarndeutsche 
heimatmuseum bedankt sich herz-
lich für ihre hilfe!

Új oklevelesek

november 15.-én a disznóvágó 
bálon Wágner lászló újabb négy se-
gítőnknek, támogatónknak adta át 
a tiszteletbeli alapítványi tagságot 
jelentő okleveleket. Ez alkalommal 
matheisz miklóst és feleségét, Kreisz 
máriát, ambrus Jakabné, leéb an-
nát és Wolf Ferencné, Fodor máriát 
kértük a színpadra, hogy a bál kö-
zönsége előtt nyújthassuk át nekik a 
hálánkat és köszönetünket kifejező 
okleveleket. 

am 15. november übergab lászló 
Wágner, Kuratoriumsvorsitzende der 
stiftung heimatland harast unseren 
helfern während des schlachtballs 
weitere vier ehrenurkunden als ein 
zeichen unserer Dankbarkeit.
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hÍreK

a tavalyi évhez hasonlóan idén is táj-
házi betlehemesre hívunk minden ér-
deklődőt december 20-án, szomba-
ton 15 órára. 

bábukkal berendezett betlehemes 
életképet csodálhatnak meg, körülöt-
te simogatásra váró élő állatokkal. A 
pódiumon dunaharaszti diákok elő-
adásában magyar és német nyelvű 
betlehemes előadásokat láthatnak. 
Felcsendülnek a klasszikus karácso-
nyi dallamok is, miközben képző- és 
iparművészeti kirakodóvásáron válo-
gathatnak a minőségi, egyedi alkotá-
sok közül. terveink szerint a Dunaha-
raszti alkotók egyesületének, a Du-
naharaszti Művészeti Egyesületnek 

és a tököli alkotók egyesületének 
tagjai, valamint a Foltvarázslók kínál-
ják műveiket, de lesz mézeskalácsos 
stand, mézárus és kürtöskalácsos is. 
a gyerekek benevezhetnek egy-egy 
kör lovaglásra is.
Asszonyok, figyelem! 
aligha akad olyan család, ahol ka-
rácsonykor ne kerülne beigli az asz-
talra. Úgy gondolja, hogy Ön süti a 
legfinomabbat? Mérje össze tudá-
sát a többiekkel december 20-án a 
tájházi betlehemes idején tartandó 
beiglisütő-versenyen. Nevezni két rúd 
beiglivel (egy diós, egy mákos) lehet 
a helyszínen. 

Jöjjön, süssön, győzzön!

Tájházi betlehemes 
és karácsonyi vásár

December 20. 
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KÖszÖntÕ

Kedves Olvasók!

A Heimatland Harast Hagyományőr-
ző Alapítvány és a Német Nemzetisé-
gi tájház, valamint a magam nevében 
is köszöntöm idei utolsó számunk 
olvasóit! Úgy érzem remek évet zá-
runk, elért eredményeinkről a követ-
kezőkben olvashatnak részletesen. 
e néhány sorban köszönetemet sze-
retném kifejezni mindazoknak, akik a 
német nemzetiségi kultúra ápolását, 
tájházas kezdeményezésünket épp-
úgy szívügyüknek tartják, mint mi, és 
rokonszenvüket tevőleges segítség-

gel, munkával, vagy programjaink lá-
togatásával, érdeklődésükkel nyoma-
tékosítják. Kérem, viszonzásképpen 
fogadják szeretettel és használják 
egészséggel apró ajándékunkat, a 
magazin közepén található tájházas 
falinaptárt, melyből már most tájé-
kozódhatnak jövő évi programjainkat 
illetően. Remélem, hűségük töretlen 
marad ügyünk iránt, és jövőre is meg-
tisztelnek minket figyelmükkel. Ebben 
bízva kívánok minden olvasónknak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
sikerekben gazdag, boldog, Új évet!

év vége felé mindenki számot vet az el-
telt esztendővel. Előkerülnek gondolat-
ban az egy évvel ezelőtt elképzelt ter-
vek s most azok megvalósítását vesz-
szük vizsga alá. Így tesszük ezt mi is az 
alapítványnál és elmondhatom, hogy 
a tájház második életéve sem volt ha-
szontalan, sőt!

tájházi eredmények 2008-avagy mi 
zajlik a színfalak mögött?

a múzeum programjairól, kulturális 
rendezvényeiről és az ünnepi megem-
lékezésekről általában mindenki tudo-
mást szerez harasztin. Ki úgy, hogy el-
jön és élvezi az ottlétet, ki a televízióból, 
ki az újságból, ki pedig a mindennapi 
beszélgetésekből, hírekből. Nem is a 
felsoroltak kapcsán szeretnék a 2008-
as évről a Tájházat illetően informálni, 
hanem inkább arról, hogy múzeumunk 
- illetve a működtető Heimatland Ha-
rast alapítvány - mennyire kapcsoló-
dik a helyi önkormányzati, az orszá-
gos múzeumi és kisebbségi élethez, 
mennyire ad otthont és mennyire kelti 
fel érdeklődését ezen szervezeteknek, 
és a kialakuló kapcsolati és ismertségi 
rendszerből a Tájház miként fejlődik és 
profitál?

röviden, a látványosságokon kívül 
mi zajlik a színfalak mögött.

az alapítvány az itthoni sváb kul-
túra egyik fontos színterének tekinti a 
havonta megrendezésre kerülő Sváb 
Keresztény Kerekasztalt. sajnos meg 
kell említeni, hogy ez a tanácskozás 
2007-ben sokkal nagyobb érdeklődés-

nek örvendett, a dunaharaszti német-
séghez kapcsolódó önkormányzati 
(ide kapcsolódó bizottsági elnökök), 
kisebbségi (kisebbségi önkormányzat 
elnöke, tagjai), kulturális (egyesületek, 
könyvtár, kultúrház, alapítvány, ének-
karok vezetői) és az oktatási intézmé-
nyi (iskolák, óvodák vezetői) szereplők 
köre, érdeklődése igencsak megcsap-
pant!! nem tudom mire vélni ezt az 
elpártolást, hiszen mindenki számára 
egyértelmű, hogy egy szélesebb körű 
egyeztetés nagyon fontos a sváb szer-
vezetek számára. Ettől függetlenül az 
alapítvány szorgalmazására az ülése-
ket megtartjuk és továbbra is várjuk az 
ötleteket, véleményeket, javaslatokat 
azoktól a vezetőktől, akiknek vélemé-
nyem szerint ezen a fórumon illendő 
lenne havi 60 percet eltölteni.

az alapítvány az idei évben még 
szorosabbra fűzte kapcsolatát az Or-
szágos német Kisebbségi Önkor-
mányzattal, törekvéseit, céljait egy-
értelműen vázolja Heinek Ottó elnök 
úrnak. ugyanilyen jó kapcsolat alakult 
ki az émnÖsz (észak-magyarországi 
német Önkormányzatok szövetsé-
ge) vezetésével, Winhardt ildikóval, és 
ritter imrével is. a budaörsi Dr. riedl 
Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény ve-
zetőivel, személyesen Kovács Veronika 
múzeumvezetővel és Jaszmann Gab-
riellával folyamatosan egyeztetünk mú-
zeumi programok, pályázatok terén.

idén nyáron (tavasszal) felvettük a 
kapcsolatot a német nagykövetség 

kulturális referensével, azzal a nem 
titkolt szándékkal, hogy vagy az em-
lített követségtől, vagy pedig közvetí-
tett módon német szervezetektől, ala-
pítványoktól stb. kérjünk segítséget a 
tájház kulturális rendezvényeinek le-
bonyolításához és a múzeum fizikális 
fejlesztéséhez szükséges anyagiak-
hoz. matthias gruber úr nagyra érté-
kelte a dunaharaszti munkát és bizto-
sított minket arról, hogy folyamatosan 
ellát kontaktusokkal, információkkal 
pályázati és egyéb támogatási lehe-
tőségekkel kapcsolatban.

múzeumunk híre schwarz ildikó 
nyári látogatása alkalmával eljutott 
ulmba is, ahol a Donauschwäbis-
ches Zentralmuseum működik. E 
kapcsolatfelvétel eredményeképpen 
ősszel meglátogatott minket Henrike 
hampe, a múzeum munkatársa. Dr. 
Vass Erikával főként néprajzi szem-
pontból értékelték a tájház létrejöttét, 
latolgatták a szakmai együttműködés 
lehetőségeit. Felvettük a kapcsolatot 
blindheim vezetésével, azzal a tele-
püléssel tehát, ahonnan a dunaha-
raszti svábság több mint 300 évvel 
ezelőtt kivándorolt Magyarországra. 
szeretnénk folyamatos kapcsola-
tot kialakítani, 2009-ben a helységet 
meglátogatni, egymást kölcsönösen 
rendezvényekre meginvitálni. Wil-
helm gumpp polgármester úr nyitott 
a kezdeményezésre.

A Tájházat a környék iskolái előszere-
tettel használják tanítási célokra. Folya-

„...és mi zajlik a színfalak mögött...”
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FÓrum

matosan érkeznek gimnáziumi és álta-
lános iskolai csoportok, sőt az erzsé-
beti német nemzetiségi gimnázium 
németországi testvérdiákokkal együtt 
látogatta meg ősszel a múzeumot.

a Dunaharaszti német nemzetisé-
gi tájház felvételt nyer a tájház szö-
vetségbe, folyamatosan megkapjuk 
a szervezet időszaki brossúráit és az 
információkat a szövetség életéről. 
eredményeink elismeréseképpen a 
tájház szövetség októberben, szab-
lyár péter elnök úr vezetésével mú-
zeumunkban tartotta a Tájházi Mű-
hely elnevezésű szakmai programját. 
tájházunk igyekszik tehát szervesen 
bekapcsolódni az országos tájházas 
munkába, a szakmai, néprajzi szer-
vezetek munkájába is.

régiónkban tájházunk olyan státust 
tölt be, hogy utazási irodák idegen-
forgalmi látványosságnak tekintik és 
ajánlják.

idén áprilisban a tájház megkapta a 
működési engedélyt, ezáltal hivatalo-
san is muzeális intézménnyé vált.

a szentendrei skanzennel, mely a 
magyarországi tájházak szakmai fel-
ügyeletét látja el, a heimatmuseum 
régóta gyümölcsöző kapcsolatot tart 
fent, hiszen a múzeum tevékenységét 
folyamatosan kontrolláló, és a meg-
nyitóig a tájház muzeológusi munkáit 
elvégző Dr. Vass Erika is ott dolgozik. 
ezen a szálon ismertük meg a skan-
zen vezetőségét, majd elindultunk a 
„Tájházak a közösségért” című pá-
lyázaton, és két kategóriában „a mi 
házunk” és „a mi programunk” kate-
góriában összesen 3,1 millió forint tá-
mogatást nyertünk. Ebből a pénzből 
szerveztünk és szervezünk még több 
programot, építettük meg a tároló szí-
neket, javítottuk ki a tetőt és köveztük 
le az udvar hátsó részét, lehetőséget 
teremtve a 2009-es esztendőre még 
színvonalasabb rendezvények meg-
szervezésére.

látva a színvonalas kulturális mun-
kát, Dunaharaszti Önkormányzata 
támogatást szavazott meg az alapít-
vány részére, melyet két összegben, 
összesen 1.200.000 Ft támogatásként 
élvezhettünk. ismételten megköszön-
jük a bizalmat.

ingyenes újságunkat negyedévente 
eljuttatjuk elsősorban a dunaharaszti 
németszármazású családokhoz, de 

a terjesztés hiányosságait kiküszö-
bölendő a Városi Könyvtárban és 
a tájházban is beszerezhetik az ér-
deklődők.  Megküldjük a magazint a 
velünk kapcsolatban álló szerveze-
teknek, intézményeknek is, és min-
denfelől pozitív visszajelzéseket ka-
punk az újság színvonalát illetően. 
programjainkról városszerte kihe-
lyezett plakátjainkon és szórólapok 
segítségével értesítjük a lakosságot, 
de a népszerűsítésre rendszeresen 
felhasználjuk a helyi tévé nyilvános-
ságát is. számtalan személyre szóló 
meghívót postázunk intézmények, 
szervezetek vezetőinek, a képviselő-
testület tagjainak. bár még gyerek-
cipőben, de működik weboldalunk 
a www.svabhaz.hu címen, melyet 
folyamatosan fejlesztünk, informáci-
ókkal, képekkel.

ezen felül az alapítvány tagsága 
minden hétfőn ülésezik, dolgozik a 
rövid és hosszú távú terveken, szol-
gálja a dunaharaszti sváb kultúrát.

Kérjük Önöket, hogy segítsék az 
Alapítvány munkáját a lehető leg-
több eszközzel és észrevételeikkel, 
ötleteikkel, tanácsaikkal járuljanak 
hozzá a munka színvonalához!

a továbbiakban pedig Kellemes 
Ünnepeket kívánok a heimatland 
harast alapítvány nevében és biz-
tosíthatom Önöket, hogy a 2009-es 
esztendőben is sok újat és érdeke-
set tapasztalnak majd tőlünk!

Wágner László

A Heimatland Harast Alapítvány mű-
ködése óta szorgalmazza települé-
sünk Dunaharaszti felirata mel-
lett zöld kiegészítő táblaként német 
nemzetiségi nevének megjelenítését 
is, továbbá a német kisebbségi okta-
tásban résztvevő intézmények nevét a 
magyar mellett németül is megjelölni.

A 2007-es esztendőben az Alapít-
vány többször fordult ez ügyben az 
Önkormányzathoz, felvetette a kér-
dést a sváb Keresztény Kerekaszta-
lon. a párbeszéd folyamán az derült 
ki, hogy sem az alapítvány, sem pe-
dig a Kerekasztal nem tárgyalóképes 
az Önkormányzattal civil szervezet 
volta miatt. az igényt csak abban az 
esetben tárgyalják a bizottságok és 

Már nagyon várjuk!
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FÓrum

a testület, ha azt kizárólag a német 
Kisebbségi Önkormányzat nyújtja 
be. az alapítvány kérésére a kérel-
met 2007. október 12-én mannheim 
lénárdné elnök asszony eljuttatta t. 
polgármester Úr felé. még 2007-ben 
a megfelelő bizottságok tárgyalták 
és támogatták a táblák kihelyezését, 
ezt követően a Testület is jóváhagyta 
a kérelmet. a táblák legyártásának 
és kihelyezésének költsége beleke-
rült Dunaharaszti 2008-as költség-
vetésébe is, tehát akadályt ez sem 
jelenthet.

Kicsit csalódottak vagyunk, hiszen 
lassan kifutunk az idei évből, de azért 

izgatottan várjuk, hogy nemsokára a 
következő német feliratokat olvashas-
suk intézményeinken és magyar hely-
ségtábláink mellett:

Dunaharaszti–harast
hunyadi János általános iskola – hu-
NYADI-JÁNOS-GRUNDSCHULE HA-
rast
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
– KŐRÖSI-CSOMA-GRUNDSCHULE 
harast
Napsugár Óvoda – SONNENSTRAHL-
KinDergarten harast
mese Óvoda – mÄrchen-KinDer-
garten harast

hétszínvirág Óvoda–siebenblumen-
KinDergarten harast
százszorszép Óvoda–mÄrzblume-
KinDergarten harast

az alapítvány kérése volt még az is, 
hogy a fontosabb dunaharaszti kultu-
rális intézmények, mint pl. a Könyv-
tár, Kultúrház és nem utolsó sorban 
Községháza is kapjon németnyelvű 
táblát, de sajnos ez a kezdeménye-
zés elvetésre került. talán majd leg-
közelebb.

Wágner László

Események és időpontok:

December 7-én, advent II. vasárnapján 
Délelőtt 10.30 órakor gitáros mise a nagytemplomban
Délután 16 órakor vetítettképes élménybeszámoló a 
szentföldi útról
Délután 16 órakor a ligeti kistemplomban gyermekmise
December 11-12-13-án, csütörtök, péntek szombaton 
lelkigyakorlat a nagytemplomban este 16.30 órától
December 14-én taksonyban: délután 17 órakor Ka-
rácsonyi koncert
December 19-én, reggel 7.45 órakor iskolások kará-
csonyi miséje a nagytemplomban
December 19-20-21-én  lelkigyakorlat a ligeti kis-
templomban

December 24-én, Szenteste
éjféli mise a ligeti templomban 22 órakor, a nagytemp-
lomban 24 órakor
Karácsonyi miserend: 
December 25-26-án vasárnapi miserend (reggel 7 és 
de. 10.30 órakor)

Szilveszteri hálaadás: 
ligeten este 17 órakor, nagytemplomban 18 órakor
Január 1-én, csütörtök délelőtt vasárnapi miserend
este 18 órakor a taksonyi szent anna templomban
Újévi áldás az intézmény és közösség vezetőknek 
(családjukkal együtt)
Várjuk a dunaharasztiakat is!

Január 4-én, Vízkereszt ünnepén, vasárnap 
házmegálDás délután 14 órától bejelentés alapján
Január 15-én este 19 órakor kezdődik a főúti plébánián 
a JEGYESTANFOLYAM. Akik 2009-ben a templomban 

szeretnének házasságot kötni, ezen kell részt venniük. 
Várjuk őket szeretettel.

Január 18-25-ig ÖKumeniKus imahét (19-én, hét-
főn este 18 órakor az evangélikusoknál kezdődik)
Január 31-én, szombaton 9-17 óráig
DÉL-DUNAMENTI RÉGIÓS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ a
Taksonyi Szent Anna plébánián, dunaharaszti fiatalok-
nak is.

Február 1-én, vasárnap délelőtt 10.30 órakor
ELSŐÁLDOZÓK BEMUTATÁSA a nagytemplomban
Február 25-én HAMVAZÓSZERDA, kezdődik a nagy-
böjti idő. 
Február 22-ével befejeződik a farsangi idő!!!

Egyházunk minden eseményére, programjára vár-
juk a híveinket és az érdeklődőket.

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI:
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A Szőlőhegy utcában többször lehet 
őt látni, ahogy magas, szikár alakjával, 
egy életnyi kemény munka alatt meg-
hajlott hátával, lassan sétálgat a domb 
és a sarok között, viselve a rá nagyon 
jellemző simléderes sapkáját. Általá-
ban kis cekkerrel a kezében, vagy az 
elmaradhatatlan újsággal bandukol, 
ügyelve arra, hogy hangos köszöné-
sét meghallják a járókelők és moso-
lyogjanak barátságos viccelődésein.

Weinber matyi bácsival, vagy ahogy 
az alsófalusiak hívják őt Wájmpré Móc-
cal, az idős kőműves mesterrel beszél-
gettem.

Wágner László: matyi bácsi, az újság 
szerkesztése közben arra gondoltunk, 
hogy írunk az olvasóknak régi mester-
ségekről és természetesen magukról a 
mesterekről is. A Tájház születésnap-
ján több más mesterrel maga is részt 
vett az ünnepségen, pontosabban a 
mesterség bemutatón, ahol vályog-

téglát készített. Még mielőtt a 
szeretett szakma rejtelmeibe 
ássuk bele magunkat, kérem, 
meséljen gyermekkoráról, a 
szülői házról!
Weinber Mátyás: hát az 
nem ma volt, ’28-ban szület-
tem. már elhagytam a 80-at. 
Hát tudod te jól, hogy a szülői 
ház itt a Szőlőhegy utcában 
állt, pontosabban a hártiék 
mellett, de onnan elköltöz-
tünk a 27-es számba, egy 
kis nádfedeles parasztházba 
albérletbe, később a Par Feriék laktak 
ott. Jesszusom az a régi parasztház! 
Az a nádtető már ütött-kopott volt, ha 
esett az eső átázott, egész éjjel tolo-
gattuk az öcskössel a vájdlingokat és 
a vödröket és hallgattuk a vízcseppe-
ket, ahogy kipi-kopi, kipi-kopi zenéltek. 
talán már akkor döntöttem el, hogy én 
kőműves leszek, és olyan házat építek 
magamnak, ahol minden fix und fertig 
lesz! De a nagy eperfát az udvar kö-
zepén sosem felejtem el, nyáron min-
dig alatta ebédeltünk a 
szabadban, a libák meg 
körülöttünk. Volt egy csi-
kókályhánk, emlékszem 
a platnin volt egy három-
szög alakú lyuk, ebből a 
résből tört fel a fény a téli 
estéken és beragyogta 
az egész konyhát. a fa-
ter csak akkor gyújtotta 
meg a petróleumlám-
pát, amikor meghallotta 
vonatfüttyöt este, akkor 
vacsoráztunk. nagyon 
szegények voltunk, de 
hát ki volt akkor gazdag…
WL: meséljen a családról néhány szót!
WM: csak ketten voltunk testvérek Feri 
öcsémmel, egy év volt köztünk. apám, 
Weinber Ferenc, akinek nem volt szak-
mája, a parasztoknál alkalmi munkát 
végzett, majd a II. Világháború után 
csepelen gyári munkás volt. anyám, 

bader erzsébet, vagy ahogy 
hívták a tusli liszi, a sorok-
sári úton a mechanikai szö-
vőgyárban dolgozott. Min-
den évben kaptak szöve-
tet, abból varrattak nekünk 
háromnegyedes nadrágot 
télire.
WL: és hogyan teltek az is-
kolai évek, hogy jött a kőmű-
ves szakma szeretete?
WM: habár akkoriban a 6 
elemi volt a módi, nekem 
mégis lehetőségem volt ki-

járni a 8 osztályt. 6 osztályt a falusi 
iskolában a templom mellett jártam 
ki, emlékszem, paldauf gábor volt az 
igazgatóm. a 7-et erzsébeten az árpád 
utcában, a 8-at a rákócziban harasz-
tin. nagyon jó tanuló voltam, szeret-
tem iskolába járni. aztán jött a hábo-
rú, meg ’45. pest szét volt bombázva, 
volt munka bőven a helyreállításokon. 
bontásokon, romeltakarításokon kezd-
tem el dolgozni, csak a port nem bírta 
a tüdőm, megbetegedtem, nem tud-

tam tovább végezni azt 
a munkát. anyám úgy 
gondolta, hogy legyek 
kőműves, tanuljam ki a 
mesterséget. persze ez 
apámnak nem tetszett, ő 
azt akarta, hogy mielőbb 
pénzt hozzak a házhoz, 
de anyám nem engedett. 
Így kerültem 17 évesen a 
Vitéz Báthory,  Klenovics 
és Vitéz Cséry építő vál-
lalkozáshoz, akik annak 
idején már 3.500 embert 
foglakoztattak és a hon-

védségnek dolgoztak főként. Tehát a 
szakmát itt tanultam, párhuzamosan a 
kőműves iskolát Pesten, az Ipartestü-
letnél jártam ki. 1948-ban szabadultam 
fel, hivatalosan segéd lettem. minden 
reggel biciklivel jártam csepelre a mé-
MOSZ szakszervezethez, akik munkát 
közvetítettek ki, mígnem az egyik nap 

RIPORT

„ha rossz kedvem van, lemegyek a 
pincébe, szembe ülök a hordókkal és 
elbeszélgetek velük….”
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munkát ajánlottak pesten, a Kiss Já-
nos Altábornagy utcában, a PÁÉV-nál 
(Pestmegyei Állami Építőipari Vállalat). 
nagyon örültem az állásnak, ez volt 
az első és egyetlen munkahelyem, 44 
évet és 7 hónapot húztam itt le. 
WL: matyi bácsi, milyen munkákat osz-
tottak magára, ha szabad így kérdezni, 
hogyan alakult a „karrierje”?
WM: elképzelheted, hogy az a pest 
hogyan nézett ki a háború után! em-
lékszem, 20 évesen kaptam egy brigá-
dot, a brigád mellé pedig megkaptam 
a Körút bal oldalát a Boráros tértől a 
blaha lujza térig!! a házak, udvarok 
külső és belső tatarozását csináltuk, a 
fasszádokat, a gipszdíszeket állítottuk 
helyre. ezek a míves munkák nekem 
nagyon tetszettek, hiányos díszeket 
újra éleszteni, enyvbe, vagy földned-
ves homokba önteni a gipszet és visz-
szakapni az eredeti formát, pedig az 
ínséges időkben sokszor a megfelelő 
minőségű és mennyiségű alapanyag 
sem állt rendelkezésre. aztán jöttek a 
vidéki munkák. engem mindig meg-
találtak, én mindig szót fogadtam és 
mentem. rengeteg helyen jártam, na-
gyon sok embert, sok jó embert ismer-
tem meg. többek között tökön, zsám-
békon, Perbálon és Ványon is az én ve-
zetésem alatt készültek a tsz-istállók. 
Művezető voltam a Délpesti Kórház, 
a Kerepestarcsai Kórház, a ráckevei 
savoyai kastély, a tököli rabkórház, a 
Tököli Állati Fehérje Vállalat, és a cse-
peli csillagtelepi sorházak építésénél. 
De a haraszti szent istván templom 
harangtornyának belső javítását is csi-
náltam. A Nagykovácsi Vadászkastély 
építése közben még hruscsovot is lát-

tam. Na nem közelről, de azért láttam… 
Az ’56-os földrengés szörnyű volt, sok 
házat építettem újjá, válaszfalakat, tűz-
falakat kellet újrahúzni. no meg persze 
sok-sok új házat építettem, bővítettem, 
csempéztem, burkoltam, ajjaj…
WL: ha meg kellene saccolni, hogy 
mennyit épített, mit mondana?
WM: hát 100-at az biztos, legalább 
annyit.
WL: És melyikre a legbüszkébb?
Wm: tudod lacikám, van egy kincsem. 
a baktay ervin gimnázium. sokan nem 
tudják, hogy ezt az iskolát én művezet-
tem végig. még be is kerültem a csa-
patommal a PÁÉV ’68-as katalógusá-
ba, mint a „Weinber brigád”, nagyon 
büszke vagyok arra, hogy a saját tele-
pülésemnek is adni tudtam egy fontos 
épületet! Kommunizmus ide, vagy oda, 
plecsnim van bőven, Kiváló Dolgozó 
számtalanszor voltam. sosem voltam 

párttag, de ezért a gimnáziumért mi-
niszteri kitűntetést kaptam. A Magyar 
népköztársaság elnöki tanácsától, 
maga losonczi pál miniszterelnök alá-
írásával megkaptam a munka érdem-
rend bronz fokozatát, na meg mellé a 
borítékot is…..
WL: És a család?
WM: Feleségemet, ica nénit tavaly te-
mettük, nagyon hiányzik. 2000-ben 
tartottuk az 50. házassági évfordulón-
kat, nagyon jó asszony és feleség volt. 
Két lányom van, Terike és Ilike. Volt egy 
kisfiúnk is, de ő sajnos 8 évesen egy 
tragikus balesetben meghalt. mit lehet 
mondani, ilyen az élet. De kárpótol a 
három szép, fiú unokám.
WL: azt mindenki tudja, hogy matyi 
bácsi mindig rengeteget dolgozott, 
de mi a helyzet a pihenéssel, szóra-
kozással?
WM: aki engem ismer, az tudja, hogy 
szeretek menni, nem tudok egy hely-
ben ülni. mulatni, táncolni, tátlizni, éne-
kelni nagyon szeretek. a la paloma 
tangó a nótám. Vettem 2 négyzetmé-
tert a tájházban is, amíg lehet, támo-
gatom a sváb kultúrát és a szórakozást. 
a stiglickertben úgyis le van foglalva a 
hely… „mek néha iszok ety kis por…” 
Van szőlőm, pincém, évente 3 hektó 
bort termelek. Kell ez a kis mozgás fent 
a dombon.
WL: mit mondana, tanácsolna a ma-
gához hasonló időseknek?
WM: Vidámság és életkedv! Én sze-
retek élni, csak ezt tudom másnak is 
mondani.
WL: Köszönöm ezt a pozitív gondolko-
dást és még sok vidám évet kívánok!

RIPORT
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KultÚra

Mint már előző számunkban jeleztük 
olvasóinknak, szeptember elején meg-
jelent  Johannes neumayer úr szer-
kesztésében Anton Wirth, Vecsésről 
kitelepített, német családfakutató két-
kötetes könyve, melynek segítségé-
vel Dunaharaszti és taksony területén 
1695 és 1828 között lakó sváb csalá-
dok története után nyomozhatunk. 

szeptember 13-án anton Wirth úr 
dedikálással egybekötött könyvbe-
mutatót tartott az érdeklődőknek, 
melynek során a köszöntő szavak és 
a könyv létrejöttének rövid ismerteté-
se után, néhány példa segítségével 
a gyakorlatban mutatta be a könyv 
használatát. Döbbenetes és tiszte-
lendő az az alapos, kitartó, és min-
den részletre kiterjedő gyűjtőmunka, 
melynek eredményképpen ez a ren-
geteg adatot tartalmazó, összesen 
kb. 1200 oldalas könyv megszületett. 

nem csak a karácsonyi ajándéko-
zásra gondolva ajánlom olvasóink fi-
gyelmébe ezt a munkát, de jönnek a 
hosszú, hideg téli esték, amikor szó-
rakoztató és hasznos foglalatosság 
lehet a könyv böngészgetése. Kiku-
tatható, milyen rokonságban állnak 
egymással vagy a környékbeliekkel 
a haraszti családok, hány gyerekük 
született, ezek kivel kötöttek házas-
ságot stb. a száraz adtatok mögött 
nem egy esetben érdekes történe-
tek húzódnak meg, elköltözésekre, 
visszatérésekre derül fény. abban 
biztos vagyok, ha valaki egyszer be-
lekezd ősei „nyomozásába”, egyha-
mar nem teszi le a könyvet. 

a kétkötetes könyv Wirth úr által 
kalkulált előállítási ára: 13.500.- Ft, 
megvásárolható a tájházban nyit-
vatartási időben, valamint a Városi 
Könyvtárban.

Sch. I.

Ortsfamilienbuch
Családkönyv

anfang september 2008 erschi-
en in der redaktion von Johan-
nes neumayer das zweibändige 
Ortsfamilienbuch Dunaharasz-
ti-taksony 1695-1828 von anton 
Wirth. Der aus ungarn stammen-
de Familienforscher gab am 13. 
september eine buchpräsenta-
tion, verbunden mit einer autog-
rammstunde. nach seinen gruß-
worten und einer kurzen buch-
geschichte wurde nahegebracht, 
wie die detailliert zusammenges-
tellte Datensammlung zu handha-
ben ist. Die insgesamt etwa 1200 
seiten starken bände stellen eine 
ausgezeichnete Datenbasis für 
die Familienforschung dar. aber 
auch passionierte Forscher kön-
nen darin interessante geschich-
ten und überraschende Familien-
verbindungen entdecken. 

Das buch ist in der haraster 
stadtbibliothek, sowie im heimat-
museum erhältlich, Kostenpunkt: 
13.500.- Ft.

nem kis örömünkre és büszkesé-
günkre, 2008 október 14-én a duna-
haraszti német nemzetiségi tájház, 
azaz a „mi házunk” adott otthont a 
magyarországi tájházak szövetsége 
által szervezett „Tájházi Műhely” so-
rozat szakmai programjának.

A regisztráció után először Szab-
lyár péter, a tájház szövetség elnöke 
köszöntötte a megjelenteket, és kife-
jezte örömét, hogy végre eljuthatott 
Dunaharasztiba, megismerhette a 
tájházat. Őt követően Wágner Lász-
ló, a heimatland harast hagyomány-
őrző Alapítvány kuratóriumi elnöke 
és mint házigazda üdvözölte a ven-
dégeket. szólt arról, hogyan fogal-
mazódott meg a tájház alapításának 
ötlete az alapítvány tagjaiban, miként 
követték tettek az elhatározást, mi-
lyen eredményeket értek el eddig, és 
miben látják a főbb feladatokat. Majd 
Schwarz Ildikó, a tájház vezetője be-
szélt a tájház kulturális szerepéről, 
céljairól, a hagyományápolásról, a 
pályázati támogatások segítségével 
megvalósított fejlesztésekről. Ízelítőt 
adott a tájház változatos program-
jairól, és ötletadási szándékkal fel-
sorolta, milyen szervezetekkel, intéz-
ményekkel működik együtt a tájház 
a kitűzött célok minél hatékonyabb 
megvalósítása érdekében. ezután Dr. 
Vass Erika, néprajzos, a Szentendrei 
szabadtéri néprajzi múzeum munka-
társa kapott szót, aki a dunaharaszti 
tájház létrejöttének történetét mesél-
te el. szólt arról, hogy melyik fázisban 
kapcsolódott be a munkába, hogyan 
sikerült úrrá lenni a nehézségeken, 

Tájházasok 
látogatása
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HAGYOMÁNYÕRZÉS

milyen koncepcióval rendezte be 
házat. e példa alapján meghatároz-
ta azokat a szakmai szempontokat, 
amelyeket egy tájház létrehozásakor 
célszerű és hasznos figyelembe ven-
ni. szintén a szentendrei szabadtéri 
néprajzi múzeum munkatársa hu-
gyecsek Balázs, restaurátor, aki Vass 
Erika előadásához kapcsolódóan a 
tájház megnyitását megelőző res-
taurálási, állagmegóvási munkáját 
ismertette. példákkal illusztráltan be-

mutatta, mi módon kell a különböző 
anyagokból készült tárgyakat tisztíta-
ni, kiegészíteni, és állagvédelmi, rak-
tározási javaslatokat adott a hallga-
tóságnak. A következőkben Országh 
György, a Monari adatbázis kezelő 
programról tartott előadást ecsetel-
ve annak előnyeit, illetve a program 
használatának megismerése céljából 
Szonda István segítségével lépésről 
lépésre együtt elvégeztük egy tárgy 
leltározását a gyakorlatban is, meg-

tapasztalva mindazokat a lehetősé-
geket, amelyeket e program nyújt.

Reméljük tájházunk is mielőbb 
csatlakozhat ehhez az országos 
elektronikus leltározási rendszerhez, 
ami nem csak a szokásos leltárkönyv 
szerepét veszi át, hanem egyfelől 
széles információs bázist jelent ne-
künk, másrészt pedig a mi házunk 
anyagát is hozzáférhetővé teszi a 
néprajzkutatás számára.

a magyarországi német ének-, zene- 
és Tánckarok Országos Tanácsa (köz-
ismerten landesrat) háromévente ren-
dez minősítő versenyt. Az együttesek 
15 perces sváb táncokból, hagyomá-
nyokból összeállított mûsorát neves 
néptáncosok, néprajzosok, zenészek 
értékelik, maximum 150 ponttal.

Dunaharasztiról az nKÖ haraster 
lustige schwaben, a zipfelmütz és a 
gyermektánc-kategóriából tavaly kinőtt 
rosinen csoportjai vállalták a megmé-
rettetést. az északi régió (pest, Komá-
rom-Esztergom, Fejér és Veszprém 
megye, valamint budapest) versenyére 
október 19-én került sor törökbálinton. 
a haraszti táncosok az alábbi koreográ-
fiákkal mutatkoztak be:

haraster lustige schwaben (együt-
tesvezető: Mannheim Lénárdné, tánc-
oktató: nagy lászló): trachtentänze aus 
harast/haraszti hagyományos táncok 
(koreográfus: pakó zoltán, zenei ösz-
szeállítás: zwick andrás) so wie es war 
- Walzer / Ahogyan volt – keringő és Hin 
und her – polka / ide-oda  - polka (kore-
ográfus: nagy lászló). zipfelmütz tánc-
csoport (együttesvezető: Zwick And-
rás, táncoktató: lukács péter): berzeler 
hüpfer / ceglédberceli ugrós (koreog-
ráfus: manninger miklós, zenei összeál-
lítás: Farkas antal) schwäbische tänze 

aus dem Pester Tiefland / Pest környéki 
sváb táncok (koreográfus: pakó zoltán, 
zenei összeállítás: zwick andrás) rosi-
nen tánccsoport (együttesvezető: Zwick 
andrás, táncoktatók: szeidl Klaudia, 
Kindlinger József, Szeidl Sándor, Ver-
sánszki Árpád): Ujflucher Rundtanz / Új-
falusi körtánc (koreográfus: Kovácsné, 
Wenzl éva) haraster erntefest / harasz-
ti aratóünnep (koreográfus: szeltner-
né, Winhardt ildikó, zenei összeállítás: 
zwick andrás)

Valamennyi táncot a Haraster Dorf-
musik fúvószenekar (zenekarvezető: 
zwick andrás, karmester: Fenyvesi an-
tal) kísérte. Külön köszönet illeti Feny-
vesi antalt a tánckíséret stílusos és 
sokszínű hangszereléséért. Az Ernte-
fest című tánc egy részében azonban 
szünet volt a rézfúvósoknak. Hegedűk, 
klarinétok, gitár és harmonika szóltak, 
mint az eredeti sramli zenében, a „re-
zesek” elterjedése előtt.

a versenyen megismerkedhettünk 
mór, szár, solymár, csepel, soroksár, 
törökbálint, szigetújfalu, ceglédbercel, 

Mány és Csolnok táncosaival. Műso-
raikat nézve latolgattuk esélyeinket. a 
zsűri elnöke így összegezte vélemé-
nyét: „..nem ismerem személyesen a 
dunaharasztiakat, nem tudom, hogyan 
csinálják, de ha különböző korosztá-
lyokból 3 ilyen csapatot színpadra tud-
nak állítani, akkor azt jól csinálják…”. a 
pontszámok és az elért besorolás csak 
az eredményhirdetésen hangzott el 
Heilig Fernctől, a Landesrat elnökétől:

haraster lustige schwaben: 148 
pont, arany; zipfelmütz: 140 pont, 
arany; rosinen: 142 pont - és itt el-
szabadultak az érzelmek, a nagyszá-
mú haraszti szereplők és szurkolók 
körében, óriási ováció tört ki, nem 
hagyva az elnököt, hogy kimondja az 
aranyat. csodálatos érzés volt együtt 
szerepelni a többiekkel, és a végén 
együtt örülni mindannyiunk sikerének, 
aminek kapcsán szeretnénk köszöne-
tet mondani a csoportok fenntartásá-
ért és támogatásáért a Dunaharaszti 
Önkormányzatnak és a Dunaharaszti 
német Kisebbségi Önkormányzat-
nak, a próbák helyszínéért a József 
Attila Művelődési Háznak, a Hunyadi 
János általános iskolának, a baktay 
Ervin Gimnáziumnak, a Kőrösi Cso-
ma sándor általános iskolának, a 
taksonyi Petőfi Sándor Művelődési 
háznak, a táncokhoz szükséges kel-
lékekért mannheim lénárdnak, zen-
tai Józsefnek, és a heimatland ha-
rast alapítványnak, a kiváló zenekari 
kíséretért, összeállításért és hang-
szerelésért a haraster Dorfmusik ze-
nekarnak, valamint zwick andrásnak 
és Fenyvesi Antalnak, a koreográfiá-
kért valamennyi táncoktatónak és ko-
reográfusnak és a szervezőmunkáért 
az együttesek vezetőinek.          

Fürcht Fanni

Dreimal Gold
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nem mondhatom, hogy idén a táj-
házas rendezvények során szeren-
csénk lett volna az idővel. A húsvétra 
és a bor-ünnepre tervezett szabadtéri 
gyerekprogramokat a hűvös, esős 
idő hiúsította meg, a tájház egyéves 
születésnapján és a fúvóstalálkozón 
pedig kegyetlen hőség tett próbára 
fellépőt, vendéget egyaránt. 

a disznóvágás napján azonban 
kegyesek voltak hozzánk az égiek, 
hiszen napsütés és az évszakhoz 
képest enyhe idő várta az érdeklő-
dőket. Csak szegény malacnak nem 
volt jó napja, még akkor sem, ha Kal-
tenecker József hentesmester min-
den tudásával azon volt, hogy gyors 
és lehetőleg felesleges szenvedéstől 
mentes véget érjen szegény pára. 

Félre ne értsenek, nem álszemér-
mes könnyekkel teli részvétet próbá-

lok kicsikarni az olvasókból a levágott 
disznó iránt, hiszen véleményem sze-
rint, aki húst eszik, tudja csak meg, 
honnan kerül asztalára a rántott bor-
da, és tanulja meg tisztelni az állatot, 
amelynek húsával táplálkozik. ennek 
a tiszteletnek egyik jele, ha nem hagy 
kárba veszni egy falatot sem belőle, 
hanem teljes egészében felhasználja. 

No, ebben nem volt hiba! Érdeklő-
dő gyereksereg figyelte a perzselést, 
követte hentesmesterünk gyakorlott, 
biztos kézzel kivitelezett mozdula-
tait, amivel a disznót bontotta, leste, 
hogyan készítik, fűszerezik a hurká-
nak- vagy kolbásznak valót. A Kőrösi 
Iskolából Nagy Ágnes tanárnő veze-
tésével majdnem a teljes 5. b osztály 
eljött, és a vállalkozó kedvűek még a 
bél előkészítésébe, mosásába is be-
szálltak, kipróbálták a hurkatöltést. 

sok éhes száj várta, hogy Kaltenec-
ker Józsefné, erzsi néni és lánya, 
rózsika elkészüljön a paradicsomos 
májjal, hogy megfőjön a fejhús és ki-
süljön a pecsenye, miközben a kon-
dérban ott sistergett már a tepertő is. 
egyébként a Kaltenecker családból 
még mások is jeleskedtek aznap, hi-

HAGYOMÁNYOK

Schlachtfest
Das heimatmuseum war zwar dieses Jahr vom Wetter nicht allzu sehr verwöhnt, doch der tag des traditionel-
len ungarndeutschen schweineschlachtens am 15. november war ungewöhnlich mild und sonnig. Dank unserem 
geübten metzgermeister, József Kaltenecker war die tötung des schweines, gespendet von lénárd mannheim, 
kurz und schmerzlos. Die besucher, darunter auch viele Kinder haben mit interesse die weiteren arbeitsphasen 
beobachtet, wobei sie sogar mitmachen durften, wie bei der säuberung der Därme oder beim Wurstfüllen. es gibt 
durchaus unterschiede zwischen dem ungarischen und ungarndeutschen schlachten. Die ungarn erledigen zum 
beispiel einige arbeitsphasen auf dem boden, bei den ungarndeutschen hängt das tier die ganze zeit an einem 
holzbalken. auch die Wurstsorten werden unterschiedlich gewürzt und mit unterschiedlichen zutaten zubereitet. 
Während des schlachtens wurden traditionelle ungarndeutsche schlachtgerichte, wie leber in tomatensoße, ge-
kochtes Kopffleisch, Schlachtteller oder gebratenes Fleisch mit Kraut angeboten. Viele Kinder konnten zum ersten 
mal so ein Fest erleben.

am abend wurde das schlachtfest mit einem ball fortgesetzt. Während des balls hat lászló Wágner, Kuratoriums-
vorsitzender der stiftung heimatland harast weitere vier ehrenurkunden überreicht. Der gastauftritt der tanzgruppe 
von Szigetújfalu / Inselneudorf peitschte die Stimmung immer höher. Bei der Musik des Kaltenecker Orchester und 
der biatorbágyer blaskapelle blieb dann auch kaum jemand sitzen. ein richtig schönes Fest für alt und Jung mit viel 
tradition, mit viel musik und tanz!

Disznóvágás
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bizony ezen a napon nem annyira 
a bor folyt, hanem az ég csatornái 
eredtek meg. Esős, hűvös, barátság-
talan napra ébredtünk. pedig mennyi 
mindennel készültünk! szedtük volna 
a szőlőt, lefejtettük volna a szemeket 
a fürtről. Bizony, mennyivel finomabb 
az a must, amihez mi daráltuk a sző-
lőt, amit magunk préseltünk! Mostuk, 
kéneztük volna a hordókat, tapostuk 
volna a dézsában a szőlőt, ahogy 
régen nagyszüleink tették. sárban, 
esőben hordót gurítani, zsákban futni 
sem lehet, és a lovaglás se az igazi.

A csúf idő ellenére akadt azonban jó 
néhány olyan gyerek, aki mégiscsak 
eljött ezen a délelőttön a kézműves 
foglalkozásra. De nem is bánták meg! 
Mayer Kati jóvoltából szép, szőlőfür-
tös, szőlőleveles motívumok várták, 
hogy gyerekkezek színeket varázsolja-
nak rá, és egy ablak vagy üvegkancsó 
díszévé váljanak. boros melinda segít-
ségével borostyánból, szőlőlevélből, 
színes szalagokból girland készült, de 
az igazi szenzáció az a négy méter 

hosszú, hatalmas szüreti kép volt, amit 
Kettererné, bauer mónika vezetésével 
közösen készítettünk. Készítettünk, 
hiszen a gyerekektől néhány anyuka 
is kedvet kapott, így együtt festettek, 
ragasztottak a kicsikkel. a must, meg 
egy-egy pohár bor mellé – honnan, 
honnét nem – egy harmonika is került, 
és megszólalt a zene.

De a legnagyobb meglepetés az volt, 
amikor becsörtetett egy kenguru, egy 
rózsaszínű malacféleség, meg egy lufi-
köteggel hadonászó bohóc – a helen 
Doron Nyelviskola jelmezes képviselői 
és osztogatni kezdték a gyerekeknek a 
gyöngyházasan fehér luftballonokat.

az egyik szemünk tehát sír, siratja 
a sok-sok elmaradt programot, de a 
másik szemünk nevet, hiszen mégis-
csak kellemes délelőtti programban 
volt részünk.

HAGYOMÁNYOK

szen Kaltenecker József mellett uno-
kaöccse, sanyi, Kaltenecker misi és 
Kreisz pál segédkezett a vágásnál.

a tájházban feldolgozott malacot 
mannheim lénárd úr és családja 
ajánlotta fel az alapítványnak. ez az 
adomány tette lehetővé azt, hogy az 
esti disznóvágó bálon a vacsora árát 
visszaszolgáltassuk vendégeinknek 
egy ötszáz forintos utalvány formájá-
ban, melyet a jövő év folyamán bár-
mely rendezvényünkre beválthatnak. 

hét órától jöttek is szép számmal a 
bálozni vágyók, és nem sokáig kéret-
ték magukat, már a vacsora előtt tánc-
ra perdültek. A finom disznótoros és 
ropogós tepertő elfogyasztása után 
Wágner lászló köszöntötte a vendé-
geket, s újabb négy tiszteletbeli alapít-
ványi tagságot jelentő oklevelet adott 
át a tájház érdekében végzett munká-
ban élen járóknak. Valódi csemege, 
maradandó élmény izzította a továb-
biakban a hangulatot, hiszen a sziget-
újfalui német nemzetiségi táncegyüt-
tes fellépése következett. Ők eddig 
– most már mondhatjuk, sajnos – nem 

szerepeltek nálunk. a bálon Kovács 
lajosné: Újfalusi Körtáncát, Wenzl 
József: Komáromi táncait, huszák 
gézáné: marsát és polkáját, valamint 
Wenzl József: búcsú polkáját mutatta 
be a Hufnagl László művészeti veze-
tésével, és angyal zoltán egyesületi 
elnökségével működő együttes. Én 
most kísérletet sem teszek az élmény 
leírására, mert a szavak itt nem sokat 
mondanak. azt látni kellett volna!

természetesen nem maradt el a 
tombola sem. éjfél felé rengeteg 
szép ajándék talált gazdára, amit az 
alábbi személyek illetve cégek aján-
lottak fel: erzsébeti egészségház, 
Foltvarrók, bella virágbolt, Fa-zon 
bútorbolt, Kisduna étterem, impéria 
Pizzéria, Eros Fehérneműbolt, Ro-
selli bizsu nagyker, rita kozmetika, 
mannheim squash club, agrogar-
den, semler cukrászda, zöldkorona 
2000 Kft, a taksonyi Kreativ Kuckó, 
Weinber István, Rötzer Viktória, id. 
gerber antal és Kreisz marcsi, de le-
hetett nyerni tájházas pólót, sapkát 
és söröskorsót is.

a biatorbágyi Fúvós Kisparti és a 
Kaltenecker zenekar is megtette a ma-
gáét, hogy ezen az estén hagyomá-
nyosan pergő, remek hangulatú mulat-
ságon szórakozzon idős és fiatal.

remélem, aki ezen az estén velünk 
mulatott, jövőre sem hagyja ki a disz-
nóvágó bált!

Schwarz Ildikó

Sokan közülünk életük első disznó-
vágására készültek. Nagyon érdekes 
volt látni, hogyan kerül a reggel még 
visító malac az asztalra…. A forrázás, 
pörzsölés nehéz és veszélyes feladat, 
de a bélpucolást többen ki is próbál-
ták. Farkas Klaudia, Kőrösi isk.5.b

Az fantasztikus volt, amikor Ági néni 
és Klau a gyomrot tisztították. Ági néni 
szerint a fül nagyon finom. Lehetett 
kóstolni májat és sertéshúst. Aki nem 
volt ott, az remélem nagyon sajnálja. 
Bartyik Nikolett, Kőrösi isk. 5.b

Nagyon jó volt látni a disznót belül-
rõl. Sokkal másabb, mint mint kívülről...  
Kata, vendégkönyvi bejegyzés.

Bor ünnep
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OKTATÁS

Október 8-án Német Nemzetisé-
gi programmal vártuk a gyerekeket. 
Tíz iskola írt alá évekkel ezelőtt egy 
együttműködési szerződést. A szer-
ződésben foglaltak szerint minden 
évben másik intézmény ill. település 
vállalja a programszervezést, míg a 
többi iskola a meghívott. idén Duna-
haraszti a programfelelős. A rendez-
vény aktualitását az időpont határozta 
meg. a gyerekek szüreti szokásokkal 
ill. a szüreti munkálatokkal ismerked-
hettek meg a tantermekben beren-
dezett állomásokon. a német nem-
zetiségi Tájház közreműködésének 
köszönhetően az érdeklődők kézbe 
vehettek korabeli metszőollót, lopótö-
köt, darálót és az erősebb fiúk még a 
permetező szerkezetet is felpróbálták.  
ezen kívül német nemzetiségi táncot 
tanulhattak ákos bácsitól. Örömmel 
vettük, hogy felkérésünket elfogadta 
bauer mónika és édesapja bauer lõ-
rinc. a gyerekek két sváb népdalt ta-
nulhattak mónikától. édesapja pedig 
tangóharmónikával kísérte az éneke-
seket.

eközben az iskolánkba látogatott ti-
zenkét pedagógus egy workshopon 
vett részt, melyet hegyes Katalin a 
goethe intézet munkatársa tartott, 
„Dramatechniken im Deutschunter-
richt”címmel.

Tápai Éva

Német Nemzetiségi Nap 

Gemäß eines Vertrags zwischen 
zehn grundschulen der region 
organisiert jedes Jahr eine schu-
le oder Ortschaft als Gastgeber 
programme für die anderen und 
dieses Jahr war die reihe an Dun-
aharaszti / harast. als erste veran-
staltete die rakóczi-schule am 8. 
Oktober ein Nationalitätentag zum 
thema Weinlese. Die Kinder lern-
ten die arbeit und die sitten dazu 
kennen und konnten sogar, dank 
des ungarndeutschen heimat-
museums, auch einige alte ge-
räte anschauen und anfassen. sie 
lernten die schritte eines ungarn-
deutschen tanzes und unter der 
leitung von monika bauer zwei 
Haraster Volkslieder. Ihr Vater, ein 
ehemaliger schüler der schule 
und Sammler dieser Volkslieder, 
begleitete sie mit akkordeon. Für 
die lehrer gab es ein Workshop 
„Dramatechniken im Deutschun-
terricht” mit Karalin hegyes, mitar-
beiterin des goethe instituts .

a Rákóczi iskolában
Látogatás
2008. október 12-én látogatást tett 
tájházunkban henrike hampe, a Du-
namenti svábok Központi múzeumá-
nak muzeológusa. az ulmban talál-
ható múzeumban ő a magyarországi 
kapcsolatok felelőse és szakértője. 
henrike hampe egyébként remekül 
beszél magyarul, noha semmiféle 
családi kapcsolat nem köti az or-

szághoz. Dr. Vass Erika és Schwarz 
ildikó társaságában tekintette meg a 
tájházat, majd kötetlen baráti beszél-
getéssel folytatódott ez a kellemesen 
meleg, őszi nap. Reméljük, hogy e 
látogatás a későbbiekben alapja lesz 
a közös munkának, és nyomában fo-
lyamatos információcsere, esetleg 
közös projektek alakulhatnak ki az in-
tézmények között.

Találkozó
2008. november 15-én, a disznóvá-
gással egy időben zajlott Budaörsön 
a magyarországi német tájházak 
III. Országos Találkozója, ahol sok 
egyéb téma mellett „tájház születik” 
címmel újra elhangzott Dr. Vass Erika 
néprajzos előadása a dunaharaszti 
német nemzetiségi tájház létreho-
zásának tapasztalatairól. a találko-
zón Schwarz Ildikó, a tájház vezetője 
is adott néhány perces ismertetést a 
tájház kulturális missziójáról, hagyo-
mányőrzéséről, a közönségszerve-
zés módszereiről.

Besuch 
Am 12. Oktober 2008 besuchte 
henrike hampe, mitarbeiterin 
und ungarnbeauftragte des Do-
nauschwäbischen zentralmu-
seums unser heimatmuseum in 
harast. sie wurde von Dr. erika 
Vass, Mitarbeiterin des Freilicht-
museums in szentendre und von 
ildikó schwarz, leiterin des un-
garndeutschen heimatmuseums 
empfangen und wurde ausführ-
lich über die entstehung sowie 
über die aktivitäten des heimat-
museums informiert.

am 15. november 2008 fand das 
3. landestreffen der ungarn-
deutschen heimatmuseen in 
Wudigesch statt. unter diversen 
Themen trug Dr. Erika Vass die 
erfahrungen bei der museumsg-
ründung in harast vor. auch il-
dikó schwarz, museumsleiterin, 
sprach über die Traditionspflege 
und über die Kultur- und pr-ar-
beit im haraster museum.

RÖVID HÍREK

RÖVID HÍREK
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November 11. Márton nap 
ha aznap hó esik, fehér lovon jött szt. 
márton. még a leglustább asszony is 
kész kell legyen eddigre három köteg 
megfonásával. márton napon gyak-
ran libát ettek.
November 25. Katharina 
mivel szt. Katalint a legenda szerint 
kerékbe törték, ezen a napon nem fo-
roghatnak a kerekek (rokka, malom).
November 30. András nap 
Az adventi időszak kezdete. A cipő-
dobálásból jósoltak.
December 4. Barbara (Borbála) 
napja 
barbara-ágból (gyümölcsfaág) jósol-
tak. ha karácsonyig kivirágzik az ág, 
következő évben férjhez megy a lány, 
az asszonyok esetében pedig gazdag 
termés várható, ha nem, az szeren-
csétlenséget jelent. e napon tilos fon-
ni, varrni, mosni, söpörni, kölcsönözni 
vagy ajándékozni valamit.
December 6. Mikulás 
a 16. század óta ünneplik ezt az ado-
mányokat osztó szentet, segítői a 
krampuszok (mint rémületet keltő fi-
gura is) és Knecht ruprecht.
December 13. Luca napja 
alakja néhol csúf teremtés, máshol 
barátságos, adományokat osztogató 
nő. E napon a férfilátogató szerencsét 
hoz. a luca széke 9 avagy 13 külön-
böző fafajtából készült. Luca napon 
búzát, kukoricát vagy árpát ültettek. 
e napon ugyanazok a munkatilalmak 
voltak életben, mint barbara napján. 
„Wer am luziatag mit der nadel ar-
beitet, der näht den hühnern den 
hintern zu, sie können nicht legen.” 
(Aki tűvel dolgozik, bevarrja tyúkok 
fenekét, és nem tudnak tojni.) az asz-
szony nem hagyhatja el a házat, mert 
akkor a tyúkok a szomszédba tojnak. 
a lakást és az istállót tömjénnel kifüs-
tölték.
December 24. Szenteste 
nem szabad, hogy ruha lógjon a padlá-
son, mert az angyal felakasztja magát.
December 25. Karácsony napja 
Régen a legyőzhetetlen nap ünne-
pe, a rómaiaknál téli napforduló, tűz-
rakással, vigasságokkal. csak a 4 
századtól ünnepeljük Jézus születé-

sét három királyokig. tizenkét napos 
időjóslás ideje. „Weiße Weihnachten, 
grüne Ostern. (Fehér karácsony, zöld 
húsvét. Weinachten im Klee, ÍOstern 
im schnee (lóherés karácsony, ha-
vas húsvét.) Weihnachten nass, leert 
scheuer und Fass. (nedves kará-
csony kiüríti a csűrt és a hordót.) A 
szelleműzés ilyenkor ér tetőfokára, 
ostorpattogtatással, lövésekkel, füs-
töléssel hárítják el a gonoszt.
December 28. Aprószentek ünnepe
A vesszőzés egészséget, termé-
kenységet eredményez. a gyerekek 
felkeresik a rokonokat, mondókákat 
mondva két-háromszor megcsap-
kodják őket a virgáccsal.
December 31. Szilveszter 
A lányok fahasábokat gyűjtöttek majd 
megszámolták. ha páros szám jött 
ki, következő évben férjhez mentek.
Január 1. Újév 
aki január elsején sokáig ágyban ma-
rad, egész évben lusta lesz. rokonok, 
barátok felkeresték egymást boldog 
újévet kívánni. szerencsét hozott, ha 
férfi érkezett elsőként látogatóba. Újév 
napján nem szabad csirkét enni, mert 
a csirke – „kratzt die Wirtschaft zurück” 
– szétkapirgálja a gazdaságot. bab, 
borsó vagy lencse fogyasztása termé-
kenységet, utódok érkezését jelentette, 
a disznóhús fogyasztása pedig a jó-
létet és szerencsét. a levesbe rizst kell 
főzni, akkor nem fogy ki egész évben 
az aprópénz. savanyú káposztát ellen-
ben nem szabad enni, mert az egész 
év megsavanyodik tőle. De diót sem jó 
törni, mert akkor abban az évben sok 
edény törik majd. Újév és három kirá-
lyok között nem szabad kenyeret sütni, 
„weil die Drei Könige essen mit” (a há-
rom Királyok is esznek belőle), értsd: 
nem lesz elég a liszt a következő ara-
tásig.
Január 6. Három királyok 
akik mindenféle szükségben meg-
segítenek. tömjént, krétát, kenyeret 
és almát szenteltek e napon. Krétá-
val felírták a nevek kezdőbetűit és az 
évet két kereszt közé a lakás és az 
istálló ajtajára. Ezek a jelek elűzték a 
boszorkányokat és más veszedelmes 
erőket. Heischagang – Három kirá-

lyoknak öltözött gyerekek csillaggal, 
verseket mondva járták a házakat. 
Január 20. Fábián és Sebestyén 
napja 
Da schießt der saft in baum (vissza-
tér az erő a fákba).
Január 22. Vinzenz (Vince) napja
„Vinzenz Sonnenschein, bringt viel 
Korn und Wein.” (Napos a Vince, tele 
a pince.)
Február 2. Lichtmess (fénymérés) 
a természet újraéledése. a parasztok-
nak takarékoskodniuk kell a takarmány-
nyal. „lichtmess, spinnen vergess!” 
ekkorra az asszonyoknak végezniük 
kellett a fonással. „maria lichtmess hell 
und klar, gibt es ein fruchtbares Jahr.” 
(Ha világos, tiszta az idő, termékeny 
lesz az év) „Lichtmess im Klee, Ostern 
im Schnee!” Ezen a napon előjön a 
borz, de ha a pap meglátja az árnyékát 
az oltáron, vagyis süt a nap, újra elbújik 
a borz, mert még hideg idő jön.
Február 24. Mátyás 
„matthias, brichs eis! hast keins, so 
mach dir eins!” (törd a jeget, mátyás, 
ha nem találsz, csinálj!)

Komáromi Katalin gyûjtése

Bemutatás

nagy szeretettel szeretnénk bemutatni 
olvasóinknak tájházunk új gondnokát, 
Bácsi Imrénét, aki novembertől látja el 
ezt a feladatot. tehát mostantól kezdve 
böbe (néni) fogadja, tájékoztatja, vezeti 
a látogatókat, ő gondoskodik a tájház-
ban a rendről.

KultÚra

Szokások és babonák
1. rész, téli időszak

Bekanntmachung
Wir möchten den lesern Frau im-
réné Bácsi, die neue Verwalterin 
des heimatmuseums vorstellen. 
ab jetzt empfängt und führt sie die 
besucher durchs heimatmuseum 
und sorgt für Ordnung.
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MÛVÉSZET

gondolom, sokan ismerik Dunaha-
rasztin ezt a baráti társasággá ková-
csolódott, körülbelül tízfős csapatot. 
Ismerhetik, hiszen erőteljes karitatív 
munkájuk révén gyakran hallunk róluk. 
Nem csak rendszeres résztvevőként 
járulnak hozzá egy-egy jótékonysági 
vásár sikeréhez, de többször maguk is 
szerveznek ilyet beteg gyerekek csa-
ládjának megsegítésére. legközelebbi 
jótékonysági vásárukra most decem-
ber 13-án a dunaharaszti Művelődési 
Házban a Luca napi kézműves napon 
kerül sor. Segítőszándékuk azonban 
itt nem áll meg, hiszen minden évben 
megajándékoznak egy helyi óvodát 
munkáikkal. iskolákban, egyházakban 
tartanak foglalkozásokat a gyerekek-
nek, és rendszeres résztvevői, segítői a 
tájházas programoknak is.

a Foltvarázslók esetében azonban 
nem kizárólag egy lelkes kézimunka-
körről van szó, ami persze önmagá-
ban is tisztelendő, értékes időtöltés, 
de ők a foltvarrást valóban művészi 
színvonalra fejlesztették. bízvást ne-
vezhetem munkáikat iparművészet-
nek, hiszen az esztétikum esetükben 
kreativitással, egyéni ötletességgel 
és gondolatisággal társul. ezt az 
országos kiállításokról – mint pl. a 
Nagynyárádi Kékfestő kiállításról, a 
tokaji nemzetközi Kézimunka pályá-
zatról, vagy a Debreceni, szekszárdi 
és Budapesti Országos Foltvarró ki-
állításokról – hazahozott oklevelek 
is igazolják. Önálló kiállításra kap-
tak meghívást szigetszentmiklósra a 
Városi Galériába, melynek anyagát 
azután Dunaharasztin, Gödöllőn és 

Mezőkövesden is láthatták az érdek-
lődők. 

Úgy vélem ilyen sikerek láttán illő, 
hogy ne csak személytelenül Folt-
varázslókként szóljunk róluk, hanem 
név szerint is megismerjük a jelenlegi 
11 tagot: brauswetter Katalint, bor-
dásné, nyáry nikolettet, surányi Jó-
zsefnét, Erdős Zsuzsát, Bácsi Imré-
nét, rábenspeck lajosnét, gyebnár 
Jánosnét, huszár henit, szegedi ildi-
kót, Kaltenecker zsuzsát és Kereszte-
siné, Juhász ibolyát.

tehát, ne feledjék! legközelebb de-
cember 13-án a Művelődési Házban 
rendezett jótékonysági vásáron vagy 
december 20-án a tájház karácso-
nyi kirakodóvásárán találkozhatnak a 
foltvarrók munkáival.   

Misch Ildikó

Foltvarázslók
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RIPORT

Wágner László: Kérlek, mutat-
kozz be.
Ambrus György: nevem ambrus 
György, 1967-ben születtem egy tős-
gyökeres Dunaharaszti családban. Fe-
leségem, Emese a rendelőben dolgo-
zik nővérként, három gyermekünk van.
Idősebbik lányom, Noémi és a fiam, 
gyuri gimnazisták, a kisebbik lá-
nyom, Dorottya általános iskolás. 
mindhárman kézilabdáznak, a lányok 
emellett még lovagolnak is. noémi 
western reining lovas szakágban or-
szágos bajnokságot nyert.
W.L.: mi a végzettséged és mivel 
foglalkozol?
A.GY.: az iskoláimat Dunaharasz-
tin, Egerben és Gödöllőn végeztem, 
mezőgazdasági mérnök és okleveles 
gazdasági mérnökként. Jelenleg ős-
termelő vagyok, Dunaharasztin van 
tanyám, ahol kecsketenyésztéssel, 
sertéstartással és a család lovaival 
foglalkozom.
W.L.: hogyan kerültél kapcsolatba a 
mezőgazdasággal?
A.GY.. édesapám ambrus Jakab ko-
vácsmester által egy kovácsdinasz-
tiába születtem, egy kis kitérő után 
repülőgép szerelőként dolgoztam. 
édesanyám, akit sokan „nusi né-
niként” ismertek meg a gyógyszer-
tárban eltöltött hosszú évek során, 
gazdálkodó családból származik. 
a rendszerváltás során a családunk 
visszakapta a termőföldjeit, ez a tör-

ténelmi helyzet, mint sokan másokat, 
válaszút elé állított. mivel a nagyszü-
leimtől már nem tanulhattam meg a 
gazdálkodás fortélyait, mezőgazda-
sági főiskolán és egyetemen tanul-
tam. 1998 óta tanyán gazdálkodom, 
ahol főleg kecsketenyésztéssel és 
kecsketejből készülő túró és sajtok 
gyártásával foglalkozom.
W.L.: miért pont a kecsketejre esett a 
választásod.
A.GY.: a kecsketartásnak nem volt 
hagyománya Dunaharasztin, a sváb 
gazdaságokban tehenet tartottak. a 
reformtáplálkozás előtérbe kerülésé-
vel a kecsketej jelentősége felérté-
kelődött, mivel számos kutatás bizo-
nyítja kedvező élettani és beltartalmi 
tulajdonságait más állatfajok tejével 
szemben. például a vitamintartalma 
4-5 szerese a tehéntejének, a zsír-
golyók átmérője nagyságrendekkel 
kisebb, ezért könnyen emészthető. 
Fehér színű, mivel A-vitamint tartal-
maz karotin helyett. biológiai értékét 
növeli, hogy a kecske sokféle növényt 
szívesen fogyaszt, többek között a 
parlagfüvet is, ezért az allergiában 
szenvedőkön is segít. Tej érzékenyek 
is fogyaszthatják, mivel a fehérje ösz-
szetétele megegyezik az anyatejével. 
Régen csecsemő otthonokba és tü-
dőszanatóriumokba szállították és fo-
gyasztották. ezért döntöttem a kecs-
ketej mellett. Túrót és tíz féle ízesítésű 
sajtot készítünk.

W.L.: az olvasók a tájházban is kós-
tolhatták a kecskesajtjaitokat. hol ta-
lálkozhatnak még a termékeitekkel?
A.GY.: természetesen a házunknál 
is szívesen látjuk a vevőket, az Ady 
endre utca 1. szám alatt, valamint a 
piacon a haraszti Kecskesajt néven 
találhatják meg, bár jelenleg szüne-
tet tartunk az árusításban az ellések 
miatt. emellett többször vettünk részt 
helyi kóstolókon, ahol főleg a gyere-
kek érdeklődése szembetűnő, akik 
jóízűen fogyasztják a sajtokat.
W.L.: az állatsimogatóban is kedven-
cek a kecskegidák és persze a tarka 
póniló.
A.GY.:  rendszeresen részt veszünk 
a tájházi programokban, emellett a 
tanyán is fogadtunk már több óvo-
dás és iskolai csoportot. Fontosnak 
tartom a gyerekek természethez és 
állatokhoz való viszonyának kiala-
kítását, illetve az ehhez való lehető-
ség megteremtését, ezért távolabbi 
célom egy bemutató, oktató jellegű 
gazdaság kialakítása, ahol a napi és 
az évszakoknak megfelelő munkákat 
megfigyelhetik, kipróbálhatják. Gon-
dolok itt például a fejésre, természe-
tesen kézzel vagy a mezőgazdasági 
kovácsmunkák bemutatására, amit 
én is tanulok az édesapámtól, hiszen 
a családi hagyományokat majd sze-
retném továbbadni a fiamnak. 
W.L.: ez talán jó végszó, hiszen a 
tájház egyik fontos küldetése a ha-
gyományőrzés! Köszönöm a beszél-
getést!
A.GY.: Köszönöm a lehetőséget!

A kecskesajtos
Riport Ambrus Györggyel
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régóta terveztük már, hogy az ala-
pítvány egy közös kiránduláson vesz 
részt, melyre szeptember végén került 
sor. a kedd hajnali indulás után kora 
délután értük el szálláshelyünket, mely 
Münchentől 20 percre volt autóval. Ér-
kezésünk napján egy  igazi bajor sörö-
zöben ebédeltünk majd  a bayern mün-
chen – lyon  focimeccset szurkoltuk 
végig a  bayern stadionjában. a fesz-
tiválra szerda délelőtt  mentünk ki. Ez 
több hatalmas méretű sörcsarnokból 
(némelyik 10.000 ülőhellyel rendelkezik) 
és egy  komplett vidámparkból áll. a 
sátrakban az asztaloknál finomabbnál 
finomabb ételek közül válogathatunk 
és persze szinte kötelező az 1 literes 

sör (Maß) fogyasztása. Az idő múlá-
sával - és persze több korsó sör után 
- a hangulat egyre emelkedett. a sátor 
közepén felállított színpadon egy kb. 
10-15 tagú fúvószenekar gondoskodott 
a zenéről és buzdította a vendégeket a 
sörívásra, időnként eljátszva  a legnép-
szerűbb német sördalt:

Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit.
Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit.
Eins, zwei, g’suffa!
mondanom sem kell, hogy a sátor-

ban este 8 óra után már mindenki feláll 
a padra és úgy ünnepel együtt, legyen 
az ausztrál, olasz vagy akár német. a 
napi mulatság este 11-kor ér véget, és 
ezt mindenki tudomásul veszi, és ki 

csendben, ki énekelve, de  hazasétál. 
a mintegy 1,5 millió lakosú  városban 
ilyenkor az utcákon szinte csak tiroli 
bőrnadrágos, zergetollas kalapos fér-
fiakat és bajor népviseletbe öltözött 
nőket látni. Másnap, csütörtökön egy 
picit döcögősen indult a nap, de a ba-
rátságos kis faluban fekvő panzióban 
kedvesen szolgálták fel a reggelit és a 
nap is kisütött, így újra a városba vet-
tük az irányt. a programunkat egy kis 
vásárlással tettük színesebbé, valaki 
bayern relikviákat, valaki népviseletes 
ruhát vett, valaki csak bámészkodott, 
majd délután ismét a fesztiválon bo-
lyongtunk ahol néhány céllövöldét és 
hintát is kipróbáltunk. A két felhőtlenül 
eltöltött nap, után pénteken délelőtt 
indultunk haza és fáradtan, de élmé-
nyekben gazdagon érkeztünk meg. 
remélem ezzel a jó társasággal jövõre 
is eljutunk az Oktoberfestre!

                                         Schuszter 

GASZTRONÓMIA

Paradicsomos máj

Hozzávalók: 1 kg májhoz 3-4 fej hagy-
ma, 2-3 evőkanál zsír vagy háj, piros-
paprika, só, bors, kb. 2 fakanálnyi 
liszt, paradicsomlé.

a zsiradékon megdinszteljük az 
apróra vágott hagymát, beletesszük 

a pirospaprikát. majd beleforgatjuk a 
darabokra vágott májat. csak addig 
pároljuk, amíg a máj kettétörve belül 
nem véres. ha van, lehet bele ten-
ni velőt is, akkor még kb. öt percig 
pároljuk. Csak ezután fűszerezzük, 
meghintjük liszttel és felöntjük para-
dicsomlével (hogy ellepje). Felforral-
juk, és még 3-4 percig főzzük.

Beigli

Hozzávalók: 50 dkg liszt (4 beigli lesz 
belőle, tehát az elkészült tésztát 4 felé 
osztjuk majd, kb. 1cm vastagra nyújt-
juk, a töltelékkel megkenjük.)
25 dkg margarin, 3 db tojás sárgája, 
2 dkg élesztő, 1,5 dl tejföl, 2 dkg cu-
kor, egy csipet só

Az élesztőt a langyos tejben felfuttat-
juk, a hozzávalókat jól összedolgozzuk. 

amíg a töltelékeket elkészítjük, a tésztát 
pihenni hagyjuk.

Hozzávalók a máktöltelékhez: 20 dkg 
darált mák, 20 dkg cukor, fél citrom 
reszelt héja, 1.5 dl víz, mazsola ízlés 
szerint. a vizet felforraljuk, beleszórjuk 
a mákot, 1 percig főzzük, a tűzről le-
húzva a többi hozzávalót belekeverjük. 
2 beiglit ezzel megtöltünk.

Hozzávalók a diótöltelékhez: 20 dkg 
darált dió, 20 dkg cukor, 1 csomag va-

níliás cukor, fél dl tej, mazsola. a tejet 
felforraljuk, lehúzzuk a tűzről, beletesz-
szük a diót, elkeverjük, a tűzre visszat-
éve 1-2 percig főzzük. A tűzről levéve 
a többi hozzávalót beletesszük, ezzel 2 
beiglit töltünk.

a feltekert beigliket szorosan egymás 
mellé fektetjük a tepsiben, tetejüket to-
jássárgájával megkenjük, közepes tű-
zön szép világosbarnára sütjük.                   

Oktoberfesten jártunk 


