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 Idei évünk
 Egyházi hírek
 Weinber Mátyás
 Dreimal Gold
 Ambrus György
 Babonák
 Disznnóvágás
F
 oltvarázslók
 Naptár

Frohe Weihnachten und
ein glückliches neues Jahr

HÍREK
Új oklevelesek

Új „platz”-tulajdonosok

November 15.-én a disznóvágó
bálon Wágner László újabb négy segítőnknek, támogatónknak adta át
a tiszteletbeli alapítványi tagságot
jelentő okleveleket. Ez alkalommal
Matheisz Miklóst és feleségét, Kreisz
Máriát, Ambrus Jakabné, Leéb Annát és Wolf Ferencné, Fodor Máriát
kértük a színpadra, hogy a bál közönsége 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.

Örömmel tudatjuk olvasóinkkal,
hogy még most is jelentkeznek
olyan, a tájház iránt elkötelezett
emberek, akik szimpátiájuknak azzal is nyomatékot kívánnak adni,
hogy az udvar bizonyos négyzetméternyi területének kövezési költségeit átvállalva a tájház eszmei
tulajdonosaivá válnak. Így az eddigi 45 platz-tulajdonoshoz további nyolc adományozó társult. Név
szerint Gavaldi László, id. Gerber
Antal, Kaltenecker Ferenc és Wágner Borbála, Réder Antal, Wagner
Mihály és felesége Rothmund Rozália, Weinber András, egy adományozó Weinber János (Bucki)

Német
Nemzetiségi
Tájház
Ungarndeutsches
Heimatmuseum
2330 Dunaharaszti
Zöldfa utca 39.
Téli nyitva tartás márciusig:
szombat 11–15 óráig

emlékére és Weinber Mátyás és
családja.
A Heimatland Harast Hagyományőrző Alapítvány és a Tájház
hálásan köszöni segítségüket!
Wir möchten unseren Lesern mitteilen, dass sich die Zahl der engagierten Bürger, die eine Beteiligung
an den Kosten des Bodenbelags
im Museumshof leisten und dadurch ideelle Platzinhaber werden,
mit weiteren acht Gönnern auf 53
erhöht hat. Die Stiftung Heimatland
Harast, sowie das Ungarndeutsche
Heimatmuseum bedankt sich herzlich für ihre Hilfe!

December 20.
Tájházi betlehemes
és karácsonyi vásár
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A tavalyi évhez hasonlóan idén is tájházi betlehemesre hívunk minden érdeklődőt december 20-án, szombaton 15 órára.
Bábukkal berendezett betlehemes
életképet csodálhatnak meg, körülötte simogatásra váró élő állatokkal. A
pódiumon dunaharaszti diákok előadásában magyar és német nyelvű
betlehemes előadásokat láthatnak.
Felcsendülnek a klasszikus karácsonyi dallamok is, miközben képző- és
iparművészeti kirakodóvásáron válogathatnak a minőségi, egyedi alkotások közül. Terveink szerint a Dunaharaszti Alkotók Egyesületének, a Dunaharaszti Művészeti Egyesületnek

és a Tököli Alkotók Egyesületének
tagjai, valamint a Foltvarázslók kínálják műveiket, de lesz mézeskalácsos
stand, mézárus és kürtöskalácsos is.
A gyerekek benevezhetnek egy-egy
kör lovaglásra is.
Asszonyok, figyelem!
Aligha akad olyan család, ahol karácsonykor ne kerülne beigli az asztalra. Úgy gondolja, hogy Ön süti a
legfinomabbat? Mérje össze tudását 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!
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KÖSZÖNTÕ
Kedves Olvasók!
A Heimatland Harast Hagyományőrző Alapítvány és a Német Nemzetiségi Tájház, valamint a magam nevében
is köszöntöm idei utolsó számunk
olvasóit! Úgy érzem remek évet zárunk, elért eredményeinkről a következőkben olvashatnak részletesen.
E néhány sorban köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik a
német nemzetiségi kultúra ápolását,
tájházas kezdeményezésünket éppúgy szívügyüknek tartják, mint mi, és
rokonszenvüket tevőleges segítség-

gel, munkával, vagy programjaink látogatásával, érdeklődésükkel nyomatékosítják. Kérem, viszonzásképpen
fogadják szeretettel és használják
egészséggel apró ajándékunkat, a
magazin közepén található tájházas
falinaptárt, melyből már most tájékozódhatnak jövő évi programjainkat
illetően. Remélem, hűségük töretlen
marad ügyünk iránt, és jövőre is megtisztelnek minket figyelmükkel. Ebben
bízva kívánok minden olvasónknak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag, Boldog, Új Évet!

„...és mi zajlik a színfalak mögött...”
Év vége felé mindenki számot vet az eltelt esztendővel. Előkerülnek gondolatban az egy évvel ezelőtt elképzelt tervek s most azok megvalósítását ves�szük vizsga alá. Így tesszük ezt mi is az
Alapítványnál és elmondhatom, hogy
a Tájház második életéve sem volt haszontalan, sőt!
Tájházi eredmények 2008-avagy mi
zajlik a színfalak mögött?
A múzeum programjairól, kulturális
rendezvényeiről és az ünnepi megemlékezésekről általában mindenki tudomást szerez Harasztin. Ki úgy, hogy eljön és élvezi az ottlétet, ki a televízióból,
ki az újságból, ki pedig a mindennapi
beszélgetésekből, hírekből. Nem is a
felsoroltak kapcsán szeretnék a 2008as évről a Tájházat illetően informálni,
hanem inkább arról, hogy múzeumunk
- illetve a működtető Heimatland Harast Alapítvány - mennyire kapcsolódik a helyi önkormányzati, az országos 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 kultúra 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 németséghez kapcsolódó önkormányzati
(ide kapcsolódó bizottsági elnökök),
kisebbségi (kisebbségi önkormányzat
elnöke, tagjai), kulturális (egyesületek,
könyvtár, kultúrház, alapítvány, énekkarok vezetői) és az oktatási intézményi (iskolák, óvodák vezetői) szereplők
köre, érdeklődése igencsak megcsappant!! Nem tudom mire vélni ezt az
elpártolást, hiszen mindenki számára
egyértelmű, hogy egy szélesebb körű
egyeztetés nagyon fontos a sváb szervezetek számára. Ettől függetlenül az
Alapítvány szorgalmazására az üléseket megtartjuk és továbbra is várjuk az
ötleteket, véleményeket, javaslatokat
azoktól a vezetőktől, akiknek véleményem szerint ezen a fórumon illendő
lenne havi 60 percet eltölteni.
Az alapítvány az idei évben még
szorosabbra fűzte kapcsolatát az Országos Német Kisebbségi Önkormányzattal, törekvéseit, céljait egyértelműen vázolja Heinek Ottó elnök
úrnak. Ugyanilyen jó kapcsolat alakult
ki az ÉMNÖSZ (Észak-Magyarországi
Német Önkormányzatok Szövetsége) vezetésével, Winhardt Ildikóval, és
Ritter Imrével is. A budaörsi Dr. Riedl
Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény vezetőivel, személyesen Kovács Veronika
múzeumvezetővel és Jaszmann Gabriellával folyamatosan egyeztetünk múzeumi programok, pályázatok terén.
Idén nyáron (tavasszal) felvettük a
kapcsolatot a Német Nagykövetség

kulturális referensével, azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy vagy az említett követségtől, vagy pedig közvetített módon német szervezetektől, alapítványoktól stb. kérjünk segítséget a
Tájház kulturális rendezvényeinek lebonyolításához és a múzeum fizikális
fejlesztéséhez szükséges anyagiakhoz. Matthias Gruber úr nagyra értékelte a dunaharaszti munkát és biztosított minket arról, hogy folyamatosan
ellát kontaktusokkal, információkkal
pályázati és egyéb támogatási lehetőségekkel kapcsolatban.
Múzeumunk híre Schwarz Ildikó
nyári látogatása alkalmával eljutott
Ulmba is, ahol a Donauschwäbisches Zentralmuseum működik. E
kapcsolatfelvétel eredményeképpen
ősszel meglátogatott minket Henrike
Hampe, a múzeum munkatársa. Dr.
Vass Erikával főként néprajzi szempontból értékelték a tájház létrejöttét,
latolgatták a szakmai együttműködés
lehetőségeit. Felvettük a kapcsolatot
Blindheim vezetésével, azzal a településsel tehát, ahonnan a dunaharaszti svábság több mint 300 évvel
ezelőtt kivándorolt Magyarországra.
Szeretnénk folyamatos kapcsolatot kialakítani, 2009-ben a helységet
meglátogatni, egymást kölcsönösen
rendezvényekre meginvitálni. Wilhelm Gumpp polgármester úr nyitott
a kezdeményezésre.
A Tájházat a környék iskolái előszeretettel használják tanítási célokra. Folya-
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FÓRUM

matosan érkeznek gimnáziumi és általános iskolai csoportok, sőt az erzsébeti Német Nemzetiségi Gimnázium
németországi testvérdiákokkal együtt
látogatta meg ősszel a múzeumot.
A Dunaharaszti Német Nemzetiségi Tájház felvételt nyer a Tájház Szövetségbe, folyamatosan megkapjuk
a szervezet időszaki brossúráit és az
információkat a szövetség életéről.
Eredményeink elismeréseképpen a
Tájház Szövetség októberben, Szablyár Péter elnök úr vezetésével múzeumunkban tartotta a Tájházi Műhely elnevezésű szakmai programját.
Tájházunk igyekszik tehát szervesen
bekapcsolódni az országos tájházas
munkába, a szakmai, néprajzi szervezetek munkájába is.

Régiónkban tájházunk olyan státust
tölt be, hogy utazási irodák idegenforgalmi látványosságnak tekintik és
ajánlják.
Idén áprilisban a tájház megkapta a
működési engedélyt, ezáltal hivatalosan is muzeális intézménnyé vált.
A Szentendrei Skanzennel, mely a
magyarországi tájházak szakmai felügyeletét látja el, a Heimatmuseum
régóta gyümölcsöző kapcsolatot tart
fent, hiszen a múzeum tevékenységét
folyamatosan kontrolláló, és a megnyitóig a tájház muzeológusi munkáit
elvégző Dr. Vass Erika is ott dolgozik.
Ezen a szálon ismertük meg a Skanzen vezetőségét, majd elindultunk a
„Tájházak a közösségért” című pályázaton, és két kategóriában „A mi
Házunk” és „A mi programunk” kategóriában összesen 3,1 millió forint támogatást nyertünk. Ebből a pénzből
szerveztünk és szervezünk még több
programot, építettük meg a tároló színeket, javítottuk ki a tetőt és köveztük
le az udvar hátsó részét, lehetőséget
teremtve a 2009-es esztendőre még
színvonalasabb rendezvények megszervezésére.
Látva a színvonalas kulturális munkát, Dunaharaszti Önkormányzata
támogatást szavazott meg az Alapítvány részére, melyet két összegben,
összesen 1.200.000 Ft támogatásként
élvezhettünk. Ismételten megköszönjük a bizalmat.
Ingyenes újságunkat negyedévente
eljuttatjuk elsősorban a dunaharaszti
németszármazású családokhoz, de

Már nagyon várjuk!



a terjesztés hiányosságait kiküszöbölendő a Városi Könyvtárban és
a tájházban is beszerezhetik az érdeklődők. Megküldjük a magazint a
velünk kapcsolatban álló szervezeteknek, intézményeknek is, és mindenfelől pozitív visszajelzéseket kapunk az újság színvonalát illetően.
Programjainkról városszerte kihelyezett plakátjainkon és szórólapok
segítségével értesítjük a lakosságot,
de a népszerűsítésre rendszeresen
felhasználjuk a helyi tévé nyilvánosságát is. Számtalan személyre szóló
meghívót postázunk intézmények,
szervezetek vezetőinek, a képviselőtestület tagjainak. Bár még gyerekcipőben, de működik weboldalunk
a www.svabhaz.hu címen, melyet
folyamatosan fejlesztünk, információkkal, képekkel.
Ezen felül az Alapítvány tagsága
minden hétfőn ülésezik, dolgozik a
rövid és hosszú távú terveken, szolgálja a dunaharaszti sváb kultúrát.
Kérjük Önöket, hogy segítsék az
Alapítvány munkáját a lehető legtöbb eszközzel és észrevételeikkel,
ötleteikkel, tanácsaikkal járuljanak
hozzá a munka színvonalához!
A továbbiakban pedig Kellemes
Ünnepeket kívánok a Heimatland
Harast Alapítvány nevében és biztosíthatom Önöket, hogy a 2009-es
esztendőben is sok újat és érdekeset tapasztalnak majd tőlünk!
Wágner László

A Heimatland Harast Alapítvány működése óta szorgalmazza településünk DUNAHARASZTI felirata mellett zöld kiegészítő táblaként német
nemzetiségi nevének megjelenítését
is, továbbá a német kisebbségi oktatásban résztvevő intézmények nevét a
magyar mellett németül is megjelölni.
A 2007-es esztendőben az Alapítvány többször fordult ez ügyben az
Önkormányzathoz, felvetette a kérdést a Sváb Keresztény Kerekasztalon. A párbeszéd folyamán az derült
ki, hogy sem az Alapítvány, sem pedig a Kerekasztal nem tárgyalóképes
az Önkormányzattal civil szervezet
volta miatt. Az igényt csak abban az
esetben tárgyalják a bizottságok és
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a testület, ha azt kizárólag a Német
Kisebbségi Önkormányzat nyújtja
be. Az Alapítvány kérésére a kérelmet 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 belekerült Dunaharaszti 2008-as költségvetésébe 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 olvashassuk intézményeinken és magyar helységtábláink mellett:

Hétszínvirág Óvoda–SIEBENBLUMENKINDERGARTEN HARAST
Százszorszép Óvoda–MÄRZBLUMEKINDERGARTEN HARAST

Dunaharaszti–HARAST
Hunyadi János Általános Iskola – HUNYADI-JÁNOS-GRUNDSCHULE HARAST
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
– KŐRÖSI-CSOMA-GRUNDSCHULE
HARAST
Napsugár Óvoda – SONNENSTRAHLKINDERGARTEN HARAST
Mese Óvoda – MÄRCHEN-KINDERGARTEN HARAST

Az Alapítvány kérése volt még az is,
hogy a fontosabb dunaharaszti kulturális intézmények, mint pl. a Könyvtár, Kultúrház és nem utolsó sorban
Községháza is kapjon németnyelvű
táblát, de sajnos ez a kezdeményezés elvetésre került. Talán majd legközelebb.
Wágner László

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI:
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 Karácsonyi koncert
December 19-én, reggel 7.45 órakor iskolások karácsonyi miséje a nagytemplomban
December 19-20-21-én lelkigyakorlat a Ligeti kistemplomban
December 24-én, Szenteste
Éjféli mise a Ligeti templomban 22 órakor, a nagytemplomban 24 órakor
Karácsonyi miserend:
December 25-26-án vasárnapi miserend (reggel 7 és
de. 10.30 órakor)

szeretnének házasságot kötni, ezen kell részt venniük.
Várjuk őket szeretettel.
Január 18-25-ig ÖKUMENIKUS IMAHÉT (19-én, hétfőn este 18 órakor az evangélikusoknál kezdődik)
Január 31-én, szombaton 9-17 óráig
DÉL-DUNAMENTI RÉGIÓS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ a
Taksonyi Szent Anna plébánián, dunaharaszti fiataloknak is.
Február 1-én, vasárnap délelőtt 10.30 órakor
ELSŐÁLDOZÓK BEMUTATÁSA a nagytemplomban
Február 25-én HAMVAZÓSZERDA, kezdődik a nagyböjti idő.
Február 22-ével befejeződik a farsangi idő!!!
Egyházunk minden eseményére, programjára várjuk a híveinket és az érdeklődőket.

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
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„ha rossz kedvem van, lemegyek a
pincébe, szembe ülök a hordókkal és
elbeszélgetek velük….”

A Szőlőhegy utcában többször lehet
őt látni, ahogy magas, szikár alakjával,
egy életnyi kemény munka alatt meghajlott hátával, lassan sétálgat a domb
és a sarok között, viselve a rá nagyon
jellemző simléderes sapkáját. Általában kis cekkerrel a kezében, vagy az
elmaradhatatlan újsággal bandukol,
ügyelve arra, hogy hangos köszönését meghallják a járókelők és mosolyogjanak barátságos viccelődésein.
Weinber Matyi bácsival, vagy ahogy
az alsófalusiak hívják őt Wájmpré Móccal, az idős kőműves mesterrel beszélgettem.

Wágner László: Matyi bácsi, az újság
szerkesztése közben arra gondoltunk,
hogy írunk az olvasóknak régi mesterségekről és természetesen magukról a
mesterekről is. A Tájház születésnapján 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 születtem. Már elhagytam a 80-at.
Hát tudod te jól, hogy a szülői
ház itt a Szőlőhegy utcában
állt, pontosabban a Hártiék
mellett, de onnan elköltöztünk 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 tologattuk az öcskössel a vájdlingokat és
a vödröket és hallgattuk a vízcseppeket, 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 közepén sosem felejtem el, nyáron mindig alatta ebédeltünk a
szabadban, a libák meg
körülöttünk. Volt egy csikókályhánk, emlékszem
a platnin volt egy háromszög alakú lyuk, ebből a
résből tört fel a fény a téli
estéken és beragyogta
az egész konyhát. A fater csak akkor gyújtotta
meg a petróleumlámpát, 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 szakmája, a parasztoknál alkalmi munkát
végzett, majd a II. Világháború után
Csepelen gyári munkás volt. Anyám,

Bader Erzsébet, vagy ahogy
hívták a Tusli Liszi, a Soroksári úton a Mechanikai Szövőgyárban dolgozott. Minden évben kaptak szövetet, abból varrattak nekünk
háromnegyedes nadrágot
télire.
WL: És hogyan teltek az iskolai évek, hogy jött a kőműves szakma szeretete?
WM: Habár akkoriban a 6
elemi volt a módi, nekem
mégis lehetőségem volt kijárni 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 Harasztin. Nagyon jó tanuló voltam, szerettem iskolába járni. Aztán jött a háború, meg ’45. Pest szét volt bombázva,
volt munka bőven a helyreállításokon.
Bontásokon, romeltakarításokon kezdtem el dolgozni, csak a port nem bírta
a tüdőm, megbetegedtem, nem tudtam 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 vállalkozáshoz, akik annak
idején már 3.500 embert
foglakoztattak és a Honvédségnek dolgoztak főként. Tehát a
szakmát itt tanultam, párhuzamosan a
kőműves iskolát Pesten, az Ipartestületnél jártam ki. 1948-ban szabadultam
fel, hivatalosan segéd lettem. Minden
reggel biciklivel jártam Csepelre a MÉMOSZ szakszervezethez, akik munkát
közvetítettek ki, mígnem az egyik nap
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munkát ajánlottak Pesten, a Kiss János 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 osztottak magára, ha szabad így kérdezni,
hogyan alakult a „karrierje”?
WM: Elképzelheted, hogy az a Pest
hogyan nézett ki a háború után! Emlékszem, 20 évesen kaptam egy brigádot, 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 földnedves homokba önteni a gipszet és vis�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 megtaláltak, én mindig szót fogadtam és
mentem. Rengeteg helyen jártam, nagyon sok embert, sok jó embert ismertem meg. Többek között Tökön, Zsámbékon, Perbálon és Ványon is az én vezetésem 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 csepeli Csillagtelepi sorházak építésénél.
De a haraszti Szent István templom
harangtornyának belső javítását is csináltam. 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, tűzfalakat 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 művezettem végig. Még be is kerültem a csapatommal a PÁÉV ’68-as katalógusába, mint a „Weinber brigád”, nagyon
büszke vagyok arra, hogy a saját településemnek is adni tudtam egy fontos
épületet! Kommunizmus ide, vagy oda,
plecsnim van bőven, Kiváló Dolgozó
számtalanszor voltam. Sosem voltam

párttag, de ezért a gimnáziumért miniszteri kitűntetést kaptam. A Magyar
Népköztársaság Elnöki Tanácsától,
maga Losonczi Pál miniszterelnök aláírásával megkaptam a Munka Érdemrend Bronz fokozatát, na meg mellé a
borítékot is…..
WL: És a család?
WM: Feleségemet, Ica nénit tavaly temettük, nagyon hiányzik. 2000-ben
tartottuk az 50. Házassági Évfordulónkat, 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, szórakozással?
WM: Aki engem ismer, az tudja, hogy
szeretek menni, nem tudok egy helyben ülni. Mulatni, táncolni, tátlizni, énekelni nagyon szeretek. A La Paloma
tangó a nótám. Vettem 2 négyzetmétert a Tájházban is, amíg lehet, támogatom 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 magához hasonló időseknek?
WM: Vidámság és életkedv! Én szeretek élni, csak ezt tudom másnak is
mondani.
WL: Köszönöm ezt a pozitív gondolkodást és még sok vidám évet kívánok!

Dunaharaszti Német Nemzetiségi Kulturális Lap • Haraster Ungarndeutsches kulturelles blatt



KULTÚRA

Tájházasok
látogatása
Nem kis örömünkre és büszkeségünkre, 2008 október 14-én a dunaharaszti Német Nemzetiségi Tájház,
azaz a „mi házunk” adott otthont a
Magyarországi Tájházak Szövetsége
által szervezett „Tájházi Műhely” sorozat szakmai programjának.

Ortsfamilienbuch
Családkönyv
Mint már előző számunkban jeleztük
olvasóinknak, szeptember elején megjelent Johannes Neumayer úr szerkesztésében Anton Wirth, Vecsésről
kitelepített, német családfakutató kétkötetes könyve, melynek segítségével Dunaharaszti és Taksony területén
1695 és 1828 között lakó sváb családok története után nyomozhatunk.
Anfang September 2008 erschien in der Redaktion von Johannes Neumayer das zweibändige
Ortsfamilienbuch Dunaharaszti-Taksony 1695-1828 von Anton
Wirth. Der aus Ungarn stammende Familienforscher gab am 13.
September eine Buchpräsentation, verbunden mit einer Autogrammstunde. Nach seinen Grußworten und einer kurzen Buchgeschichte wurde nahegebracht,
wie die detailliert zusammengestellte Datensammlung zu handhaben ist. Die insgesamt etwa 1200
Seiten starken Bände stellen eine
ausgezeichnete Datenbasis für
die Familienforschung dar. Aber
auch passionierte Forscher können darin interessante Geschichten und überraschende Familienverbindungen entdecken.
Das Buch ist in der Haraster
Stadtbibliothek, sowie im Heimatmuseum erhältlich, Kostenpunkt:
13.500.- Ft.



Szeptember 13-án Anton Wirth úr
dedikálással egybekötött könyvbemutatót tartott az érdeklődőknek,
melynek során a köszöntő szavak és
a könyv létrejöttének rövid ismertetése után, néhány példa segítségével
a gyakorlatban mutatta be a könyv
használatát. Döbbenetes és tisztelendő az az alapos, kitartó, és minden részletre kiterjedő gyűjtőmunka,
melynek eredményképpen ez a rengeteg adatot tartalmazó, összesen
kb. 1200 oldalas könyv megszületett.
Nem csak a karácsonyi ajándékozásra gondolva ajánlom olvasóink figyelmébe ezt a munkát, de jönnek a
hosszú, hideg téli esték, amikor szórakoztató és hasznos foglalatosság
lehet a könyv böngészgetése. Kikutatható, milyen rokonságban állnak
egymással vagy a környékbeliekkel
a haraszti családok, hány gyerekük
született, ezek kivel kötöttek házasságot stb. A száraz adtatok mögött
nem egy esetben érdekes történetek húzódnak meg, elköltözésekre,
visszatérésekre derül fény. Abban
biztos vagyok, ha valaki egyszer belekezd ősei „nyomozásába”, egyhamar nem teszi le a könyvet.
A kétkötetes könyv Wirth úr által
kalkulált előállítási ára: 13.500.- Ft,
megvásárolható a tájházban nyitvatartási időben, valamint a Városi
Könyvtárban.
Sch. I.

A regisztráció után először Szablyár Péter, a Tájház Szövetség elnöke
köszöntötte a megjelenteket, és kifejezte örömét, hogy végre eljuthatott
Dunaharasztiba, megismerhette a
tájházat. Őt követően Wágner László, a Heimatland Harast Hagyományőrző Alapítvány kuratóriumi elnöke
és mint házigazda üdvözölte a vendégeket. Szólt arról, hogyan fogalmazódott meg a tájház alapításának
ötlete az alapítvány tagjaiban, miként
követték tettek az elhatározást, milyen eredményeket értek el eddig, és
miben látják a főbb feladatokat. Majd
Schwarz Ildikó, a tájház vezetője beszélt a tájház kulturális szerepéről,
céljairól, a hagyományápolásról, a
pályázati támogatások segítségével
megvalósított fejlesztésekről. Ízelítőt
adott a tájház változatos programjairól, és ötletadási szándékkal felsorolta, milyen szervezetekkel, intézményekkel működik együtt a tájház
a kitűzött célok minél hatékonyabb
megvalósítása érdekében. Ezután Dr.
Vass Erika, néprajzos, a Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa kapott szót, aki a dunaharaszti
tájház létrejöttének történetét mesélte el. Szólt arról, hogy melyik fázisban
kapcsolódott be a munkába, hogyan
sikerült úrrá lenni a nehézségeken,
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milyen koncepcióval rendezte be
házat. E példa alapján meghatározta azokat a szakmai szempontokat,
amelyeket egy tájház létrehozásakor
célszerű és hasznos figyelembe venni. Szintén a Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeum munkatársa Hugyecsek Balázs, restaurátor, aki Vass
Erika előadásához kapcsolódóan a
tájház megnyitását megelőző restaurálási, állagmegóvási munkáját
ismertette. Példákkal illusztráltan be-

mutatta, mi módon kell a különböző
anyagokból készült tárgyakat tisztítani, kiegészíteni, és állagvédelmi, raktározási javaslatokat adott a hallgatóságnak. A következőkben Országh
György, a Monari adatbázis kezelő
programról tartott előadást ecsetelve annak előnyeit, illetve a program
használatának megismerése céljából
Szonda István segítségével lépésről
lépésre együtt elvégeztük egy tárgy
leltározását a gyakorlatban is, meg-

Dreimal Gold
A Magyarországi Német Ének-, Zeneés Tánckarok Országos Tanácsa (közismerten Landesrat) háromévente rendez minősítő versenyt. Az együttesek
15 perces sváb táncokból, hagyományokból 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 megmérettetést. Az északi régió (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém
megye, valamint Budapest) versenyére
október 19-én került sor Törökbálinton.
A haraszti táncosok az alábbi koreográfiákkal mutatkoztak be:
Haraster Lustige Schwaben (együttesvezető: Mannheim Lénárdné, táncoktató: Nagy László): Trachtentänze aus
Harast/Haraszti Hagyományos Táncok
(koreográfus: Pakó Zoltán, zenei ös�szeállítás: Zwick András) So wie es war
- Walzer / Ahogyan volt – keringő és Hin
und her – Polka / Ide-oda - polka (koreográfus: Nagy László). Zipfelmütz tánccsoport (együttesvezető: Zwick András, táncoktató: Lukács Péter): Berzeler
Hüpfer / Ceglédberceli ugrós (koreográfus: Manninger Miklós, zenei összeállítás: Farkas Antal) Schwäbische Tänze

aus dem Pester Tiefland / Pest környéki
sváb táncok (koreográfus: Pakó Zoltán,
zenei összeállítás: Zwick András) Rosinen tánccsoport (együttesvezető: Zwick
András, táncoktatók: Szeidl Klaudia,
Kindlinger József, Szeidl Sándor, Versánszki Árpád): Ujflucher Rundtanz / Újfalusi körtánc (koreográfus: Kovácsné,
Wenzl Éva) Haraster Erntefest / Haraszti aratóünnep (koreográfus: Szeltnerné, Winhardt Ildikó, zenei összeállítás:
Zwick András)
Valamennyi táncot a Haraster Dorfmusik fúvószenekar (zenekarvezető:
Zwick András, karmester: Fenyvesi Antal) kísérte. Külön köszönet illeti Fenyvesi Antalt a tánckíséret stílusos és
sokszínű hangszereléséért. Az Erntefest című tánc egy részében azonban
szünet volt a rézfúvósoknak. Hegedűk,
klarinétok, gitár és harmonika szóltak,
mint az eredeti sramli zenében, a „rezesek” elterjedése előtt.
A versenyen megismerkedhettünk
Mór, Szár, Solymár, Csepel, Soroksár,
Törökbálint, Szigetújfalu, Ceglédbercel,

tapasztalva mindazokat a lehetőségeket, 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 nekünk, másrészt pedig a mi házunk
anyagát is hozzáférhetővé teszi a
néprajzkutatás számára.

Mány és Csolnok táncosaival. Műsoraikat nézve latolgattuk esélyeinket. A
zsűri elnöke így összegezte véleményét: „..nem ismerem személyesen a
dunaharasztiakat, nem tudom, hogyan
csinálják, de ha különböző korosztályokból 3 ilyen csapatot színpadra tudnak 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 elszabadultak az érzelmek, a nagyszámú 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 köszönetet mondani a csoportok fenntartásáért és támogatásáért a Dunaharaszti
Önkormányzatnak és a Dunaharaszti
Német Kisebbségi Önkormányzatnak, a próbák helyszínéért a József
Attila Művelődési Háznak, a Hunyadi
János Általános Iskolának, a Baktay
Ervin Gimnáziumnak, a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolának, a
taksonyi Petőfi Sándor Művelődési
Háznak, a táncokhoz szükséges kellékekért Mannheim Lénárdnak, Zentai Józsefnek, és a Heimatland Harast Alapítványnak, a kiváló zenekari
kíséretért, összeállításért és hangszerelésért a Haraster Dorfmusik zenekarnak, valamint Zwick Andrásnak
és Fenyvesi Antalnak, a koreográfiákért valamennyi táncoktatónak és koreográfusnak és a szervezőmunkáért
az együttesek vezetőinek.
Fürcht Fanni
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Disznóvágás
Nem mondhatom, hogy idén a tájházas rendezvények során szerencsénk 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 érdeklődőket. Csak szegény malacnak nem
volt jó napja, még akkor sem, ha Kaltenecker József hentesmester minden tudásával azon volt, hogy gyors
és lehetőleg felesleges szenvedéstől
mentes véget érjen szegény pára.
Félre ne értsenek, nem álszemérmes könnyekkel teli részvétet próbá-

lok kicsikarni az olvasókból a levágott
disznó iránt, hiszen véleményem szerint, aki húst eszik, tudja csak meg,
honnan kerül asztalára a rántott borda, 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! Érdeklődő gyereksereg figyelte a perzselést,
követte hentesmesterünk gyakorlott,
biztos kézzel kivitelezett mozdulatait, amivel a disznót bontotta, leste,
hogyan készítik, fűszerezik a hurkának- vagy kolbásznak valót. A Kőrösi
Iskolából Nagy Ágnes tanárnő vezetésével majdnem a teljes 5. b osztály
eljött, és a vállalkozó kedvűek még a
bél előkészítésébe, mosásába is beszálltak, kipróbálták a hurkatöltést.

Sok éhes száj várta, hogy Kaltenecker Józsefné, Erzsi néni és lánya,
Rózsika elkészüljön a paradicsomos
májjal, hogy megfőjön a fejhús és kisüljön a pecsenye, miközben a kondérban ott sistergett már a tepertő is.
Egyébként a Kaltenecker családból
még mások is jeleskedtek aznap, hi-

Schlachtfest
Das Heimatmuseum war zwar dieses Jahr vom Wetter nicht allzu sehr verwöhnt, doch der Tag des traditionellen 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, gekochtes 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, Kuratoriumsvorsitzender 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!
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HAGYOMÁNYOK
szen Kaltenecker József mellett unokaöccse, 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 formájában, melyet a jövő év folyamán bármely rendezvényünkre beválthatnak.
Hét órától jöttek is szép számmal a
bálozni vágyók, és nem sokáig kérették magukat, már a vacsora előtt táncra perdültek. A finom disznótoros és
ropogós tepertő elfogyasztása után
Wágner László köszöntötte a vendégeket, s újabb négy tiszteletbeli alapítványi tagságot jelentő oklevelet adott
át a tájház érdekében végzett munkában élen járóknak. Valódi csemege,
maradandó élmény izzította a továbbiakban a hangulatot, hiszen a Szigetújfalui Német Nemzetiségi Táncegyüttes 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 vezetésével, 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 ajánlottak fel: Erzsébeti Egészségház,
Foltvarrók, Bella virágbolt, Fa-zon
bútorbolt, Kisduna Étterem, Impéria
Pizzéria, Eros Fehérneműbolt, Roselli Bizsu Nagyker, Rita kozmetika,
Mannheim Squash Club, Agrogarden, Semler cukrászda, Zöldkorona
2000 Kft, a taksonyi Kreativ Kuckó,
Weinber István, Rötzer Viktória, id.
Gerber Antal és Kreisz Marcsi, de lehetett nyerni tájházas pólót, sapkát
és söröskorsót is.

A Biatorbágyi Fúvós Kisparti és a
Kaltenecker Zenekar is megtette a magáét, hogy ezen az estén hagyományosan pergő, remek hangulatú mulatságon szórakozzon idős és fiatal.
Remélem, aki ezen az estén velünk
mulatott, jövőre sem hagyja ki a disznóvágó bált!
Schwarz Ildikó
Sokan közülünk életük első disznóvágására 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 próbálták. 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 belülrõl. Sokkal másabb, mint mint kívülről...
Kata, vendégkönyvi bejegyzés.

Bor ünnep
Bizony ezen a napon nem annyira
a bor folyt, hanem az ég csatornái
eredtek meg. Esős, hűvös, barátságtalan 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 szőlőt, 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, szőlőfürtös, szőlőleveles motívumok várták,
hogy gyerekkezek színeket varázsoljanak rá, és egy ablak vagy üvegkancsó
díszévé váljanak. Boros Melinda segítségével 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 lufiköteggel 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 mégiscsak kellemes délelőtti programban
volt részünk.
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OKTATÁS

Német Nemzetiségi Nap
a Rákóczi iskolában
Eközben az iskolánkba látogatott tizenkét pedagógus egy workshopon
vett részt, melyet Hegyes Katalin a
Goethe Intézet munkatársa tartott,
„Dramatechniken im Deutschunterricht”címmel.
Tápai Éva
Október 8-án Német Nemzetiségi programmal vártuk a gyerekeket.
Tíz iskola írt alá évekkel ezelőtt egy
együttműködési szerződést. A szerződésben foglaltak szerint minden
évben másik intézmény ill. település
vállalja a programszervezést, míg a
többi iskola a meghívott. Idén Dunaharaszti a programfelelős. A rendezvény aktualitását az időpont határozta
meg. A gyerekek szüreti szokásokkal
ill. a szüreti munkálatokkal ismerkedhettek meg a tantermekben berendezett állomásokon. A Német Nemzetiségi Tájház közreműködésének
köszönhetően az érdeklődők kézbe
vehettek korabeli metszőollót, lopótököt, 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 Lõrinc. A gyerekek két sváb népdalt tanulhattak Mónikától. Édesapja pedig
tangóharmónikával kísérte az énekeseket.

Gemäß eines Vertrags zwischen
zehn Grundschulen der Region
organisiert jedes Jahr eine Schule oder Ortschaft als Gastgeber
Programme für die anderen und
dieses Jahr war die Reihe an Dunaharaszti / Harast. Als erste veranstaltete die Rakóczi-Schule am 8.
Oktober ein Nationalitätentag zum
Thema Weinlese. Die Kinder lernten die Arbeit und die Sitten dazu
kennen und konnten sogar, dank
des Ungarndeutschen Heimatmuseums, auch einige alte Geräte anschauen und anfassen. Sie
lernten die Schritte eines ungarndeutschen 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 Deutschunterricht” mit Karalin Hegyes, Mitarbeiterin des Goethe Instituts .
RÖVID HÍREK

Találkozó
2008. november 15-én, a disznóvágással 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 létrehozásának tapasztalatairól. A találkozón Schwarz Ildikó, a tájház vezetője
is adott néhány perces ismertetést a
tájház kulturális missziójáról, hagyományőrzéséről, a közönségszervezés módszereiről.
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Am 15. November 2008 fand das
3. Landestreffen der Ungarndeutschen Heimatmuseen in
Wudigesch statt. Unter diversen
Themen trug Dr. Erika Vass die
Erfahrungen bei der Museumsgründung in Harast vor. Auch Ildikó Schwarz, Museumsleiterin,
sprach über die Traditionspflege
und über die Kultur- und PR-Arbeit im Haraster Museum.

RÖVID HÍREK
Látogatás
2008. október 12-én látogatást tett
tájházunkban Henrike Hampe, a Dunamenti Svábok Központi Múzeumának muzeológusa. Az Ulmban található 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 beszélgetéssel folytatódott ez a kellemesen
meleg, őszi nap. Reméljük, hogy e
látogatás a későbbiekben alapja lesz
a közös munkának, és nyomában folyamatos információcsere, esetleg
közös projektek alakulhatnak ki az intézmények között.
Besuch
Am 12. Oktober 2008 besuchte
Henrike Hampe, Mitarbeiterin
und Ungarnbeauftragte des Donauschwäbischen
Zentralmuseums unser Heimatmuseum in
Harast. Sie wurde von Dr. Erika
Vass, Mitarbeiterin des Freilichtmuseums in Szentendre und von
Ildikó Schwarz, Leiterin des Ungarndeutschen Heimatmuseums
empfangen und wurde ausführlich über die Entstehung sowie
über die Aktivitäten des Heimatmuseums informiert.

Dunaharaszti Német Nemzetiségi Kulturális Lap • Haraster Ungarndeutsches kulturelles blatt

KULTÚRA

Szokások és babonák
1. rész, téli időszak
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 gyakran libát ettek.
November 25. Katharina
Mivel Szt. Katalint a legenda szerint
kerékbe törték, ezen a napon nem foroghatnak a kerekek (rokka, malom).
November 30. András nap
Az adventi időszak kezdete. A cipődobálásból jósoltak.
December 4. Barbara (Borbála)
napja
Barbara-ágból (gyümölcsfaág) jósoltak. Ha karácsonyig kivirágzik az ág,
következő évben férjhez megy a lány,
az asszonyok esetében pedig gazdag
termés várható, ha nem, az szerencsétlenséget jelent. E napon tilos fonni, varrni, mosni, söpörni, kölcsönözni
vagy ajándékozni valamit.
December 6. Mikulás
A 16. század óta ünneplik ezt az adományokat osztó szentet, segítői a
krampuszok (mint rémületet keltő figura 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 különböző 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 arbeitet, der näht den Hühnern den
Hintern zu, sie können nicht legen.”
(Aki tűvel dolgozik, bevarrja tyúkok
fenekét, és nem tudnak tojni.) Az as�szony nem hagyhatja el a házat, mert
akkor a tyúkok a szomszédba tojnak.
A lakást és az istállót tömjénnel kifüstölték.
December 24. Szenteste
Nem szabad, hogy ruha lógjon a padláson, mert az angyal felakasztja magát.
December 25. Karácsony napja
Régen a legyőzhetetlen nap ünnepe, a rómaiaknál téli napforduló, tűzrakással, 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, havas húsvét.) Weihnachten nass, leert
Scheuer und Fass. (Nedves karácsony kiüríti a csűrt és a hordót.) A
szelleműzés ilyenkor ér tetőfokára,
ostorpattogtatással, lövésekkel, füstöléssel hárítják el a gonoszt.
December 28. Aprószentek ünnepe
A vesszőzés egészséget, termékenységet eredményez. A gyerekek
felkeresik a rokonokat, mondókákat
mondva két-háromszor megcsapkodják 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 marad, 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 termékenységet, utódok érkezését jelentette,
a disznóhús fogyasztása pedig a jólétet és szerencsét. A levesbe rizst kell
főzni, akkor nem fogy ki egész évben
az aprópénz. Savanyú káposztát ellenben 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 királyok között nem szabad kenyeret sütni,
„weil die Drei Könige essen mit” (A Három Királyok is esznek belőle), értsd:
nem lesz elég a liszt a következő aratásig.
Január 6. Három királyok
Akik mindenféle szükségben megsegítenek. Tömjént, krétát, kenyeret
és almát szenteltek e napon. Krétával 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 (visszatér 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 parasztoknak takarékoskodniuk kell a takarmán�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 tájházban a rendről.
Bekanntmachung
Wir möchten den Lesern Frau Imréné 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

Foltvarázslók

Gondolom, sokan ismerik Dunaharasztin ezt a baráti társasággá kovácsolódott, 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 családjának megsegítésére. Legközelebbi
jótékonysági vásárukra most december 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 gyerekeknek, és rendszeres résztvevői, segítői a
tájházas programoknak is.
14

A Foltvarázslók esetében azonban
nem kizárólag egy lelkes kézimunkakörről van szó, ami persze önmagában is tisztelendő, értékes időtöltés,
de ők a foltvarrást valóban művészi
színvonalra fejlesztették. Bízvást nevezhetem munkáikat iparművészetnek, hiszen az esztétikum esetükben
kreativitással, egyéni ötletességgel
és gondolatisággal társul. Ezt az
országos kiállításokról – mint pl. a
Nagynyárádi Kékfestő kiállításról, a
Tokaji Nemzetközi Kézimunka Pályázatról, vagy a Debreceni, Szekszárdi
és Budapesti Országos Foltvarró kiállításokról – hazahozott oklevelek
is igazolják. Önálló kiállításra kaptak meghívást Szigetszentmiklósra a
Városi Galériába, melynek anyagát
azután Dunaharasztin, Gödöllőn és

Mezőkövesden is láthatták az érdeklődők.
Úgy vélem ilyen sikerek láttán illő,
hogy ne csak személytelenül Foltvarázslókként szóljunk róluk, hanem
név szerint is megismerjük a jelenlegi
11 tagot: Brauswetter Katalint, Bordásné, Nyáry Nikolettet, Surányi Józsefnét, Erdős Zsuzsát, Bácsi Imrénét, Rábenspeck Lajosnét, Gyebnár
Jánosnét, Huszár Henit, Szegedi Ildikót, Kaltenecker Zsuzsát és Keresztesiné, Juhász Ibolyát.
Tehát, ne feledjék! Legközelebb december 13-án a Művelődési Házban
rendezett jótékonysági vásáron vagy
december 20-án a tájház karácsonyi kirakodóvásárán találkozhatnak a
foltvarrók munkáival.
Misch Ildikó
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RIPORT

A kecskesajtos
Riport Ambrus Györggyel

Wágner László: Kérlek, mutatkozz be.
Ambrus György: Nevem Ambrus
György, 1967-ben születtem egy tősgyökeres Dunaharaszti családban. Feleségem, Emese a rendelőben dolgozik nővérként, három gyermekünk van.
Idősebbik lányom, Noémi és a fiam,
Gyuri gimnazisták, a kisebbik lányom, Dorottya általános iskolás.
Mindhárman kézilabdáznak, a lányok
emellett még lovagolnak is. Noémi
western reining lovas szakágban országos bajnokságot nyert.
W.L.: Mi a végzettséged és mivel
foglalkozol?
A.GY.: Az iskoláimat Dunaharasztin, Egerben és Gödöllőn végeztem,
mezőgazdasági mérnök és okleveles
gazdasági mérnökként. Jelenleg őstermelő vagyok, Dunaharasztin van
tanyám, ahol kecsketenyésztéssel,
sertéstartással és a család lovaival
foglalkozom.
W.L.: Hogyan kerültél kapcsolatba a
mezőgazdasággal?
A.GY.. Édesapám Ambrus Jakab kovácsmester által egy kovácsdinasztiába születtem, egy kis kitérő után
repülőgép szerelőként dolgoztam.
Édesanyám, akit sokan „Nusi néniként” ismertek meg a gyógyszertárban 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 nagyszüleimtől már nem tanulhattam meg a
gazdálkodás fortélyait, mezőgazdasági főiskolán és egyetemen tanultam. 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 kerülésével a kecsketej jelentősége felértékelődött, mivel számos kutatás bizonyítja kedvező élettani és beltartalmi
tulajdonságait más állatfajok tejével
szemben. Például a vitamintartalma
4-5 szerese a tehéntejének, a zsírgolyók átmérője nagyságrendekkel
kisebb, ezért könnyen emészthető.
Fehér színű, mivel A-vitamint tartalmaz 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 ös�szetétele megegyezik az anyatejével.
Régen csecsemő otthonokba és tüdőszanatóriumokba szállították és fogyasztották. Ezért döntöttem a kecsketej mellett. Túrót és tíz féle ízesítésű
sajtot készítünk.

W.L.: Az olvasók a tájházban is kóstolhatták a kecskesajtjaitokat. Hol találkozhatnak 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 szünetet tartunk az árusításban az ellések
miatt. Emellett többször vettünk részt
helyi kóstolókon, ahol főleg a gyerekek érdeklődése szembetűnő, akik
jóízűen fogyasztják a sajtokat.
W.L.: Az állatsimogatóban is kedvencek a kecskegidák és persze a tarka
póniló.
A.GY.: Rendszeresen részt veszünk
a tájházi programokban, emellett a
tanyán is fogadtunk már több óvodás és iskolai csoportot. Fontosnak
tartom a gyerekek természethez és
állatokhoz való viszonyának kialakítását, illetve az ehhez való lehetőség megteremtését, ezért távolabbi
célom egy bemutató, oktató jellegű
gazdaság kialakítása, ahol a napi és
az évszakoknak megfelelő munkákat
megfigyelhetik, kipróbálhatják. Gondolok itt például a fejésre, természetesen kézzel vagy a mezőgazdasági
kovácsmunkák bemutatására, amit
én is tanulok az édesapámtól, hiszen
a családi hagyományokat majd szeretném továbbadni a fiamnak.
W.L.: Ez talán jó végszó, hiszen a
tájház egyik fontos küldetése a hagyományőrzés! Köszönöm a beszélgetést!
A.GY.: Köszönöm a lehetőséget!
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GASZTRONÓMIA
Paradicsomos máj
Hozzávalók: 1 kg májhoz 3-4 fej hagyma, 2-3 evőkanál zsír vagy háj, pirospaprika, só, bors, kb. 2 fakanálnyi
liszt, paradicsomlé.
A zsiradékon megdinszteljük az
apróra vágott hagymát, beletesszük
Beigli
Hozzávalók: 50 dkg liszt (4 beigli lesz
belőle, tehát az elkészült tésztát 4 felé
osztjuk majd, kb. 1cm vastagra nyújtjuk, a töltelékkel megkenjük.)
25 dkg margarin, 3 db tojás sárgája,
2 dkg élesztő, 1,5 dl tejföl, 2 dkg cukor, egy csipet só
Az élesztőt a langyos tejben felfuttatjuk, 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 lehúzva a többi hozzávalót belekeverjük.
2 beiglit ezzel megtöltünk.
Hozzávalók a diótöltelékhez: 20 dkg
darált dió, 20 dkg cukor, 1 csomag va-

a pirospaprikát. Majd beleforgatjuk a
darabokra vágott májat. Csak addig
pároljuk, amíg a máj kettétörve belül
nem véres. Ha van, lehet bele tenni velőt is, akkor még kb. öt percig
pároljuk. Csak ezután fűszerezzük,
meghintjük liszttel és felöntjük paradicsomlével (hogy ellepje). Felforraljuk, és még 3-4 percig főzzük.
níliás cukor, fél dl tej, mazsola. A tejet
felforraljuk, lehúzzuk a tűzről, beletes�szük a diót, elkeverjük, a tűzre visszatéve 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 tojássárgájával megkenjük, közepes tűzön szép világosbarnára sütjük.

Oktoberfesten jártunk

Régóta terveztük már, hogy az alapítvány 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. Érkezésünk napján egy igazi bajor sörözöben ebédeltünk majd a Bayern München – Lyon focimeccset szurkoltuk
végig a Bayern stadionjában. A fesztiválra 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
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sör (Maß) fogyasztása. Az idő múlásával - 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 legnépszerűbb német sördalt:
Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit.
Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit.
Eins, zwei, g’suffa!
Mondanom sem kell, hogy a sátorban 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 férfiakat és bajor népviseletbe öltözött
nőket látni. Másnap, csütörtökön egy
picit döcögősen indult a nap, de a barátságos kis faluban fekvő panzióban
kedvesen szolgálták fel a reggelit és a
nap is kisütött, így újra a városba vettük az irányt. A programunkat egy kis
vásárlással tettük színesebbé, valaki
Bayern relikviákat, valaki népviseletes
ruhát vett, valaki csak bámészkodott,
majd délután ismét a fesztiválon bolyongtunk ahol néhány céllövöldét és
hintát is kipróbáltunk. A két felhőtlenül
eltöltött nap, után pénteken délelőtt
indultunk haza és fáradtan, de élményekben gazdagon érkeztünk meg.
Remélem ezzel a jó társasággal jövõre
is eljutunk az Oktoberfestre!
                                        Schuszter
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