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másodízben rendezzük meg a Weinber pálról elnevezett fú-
vóstalálkozónkat, idén a tájház rendezvénysátrában. helyi 
és környékbeli fúvószenekarok mutatják be repertoárjukat a 
délután folyamán. a fúvóstalálkozó idei érdekessége, hogy 
programunkkal csatlakoztunk a Kulturális Örökség napjai 
országos rendezvénysorozatához, melynek lapunk külön 
cikket szentelt. A délután programja a következő:
15.00: megnyitó
15.15: az nihD tánccsoportjának bemutatója
15.30: taksonyi sváb hagyományõrzõ egyesület 

Fúvószenekara
16.30: Dunaharaszti zeneiskola zenekara
17.00: biatorbágyi Fúvós Kisparti
17.45: heimatklang (taksony)

18.30: Dicke schwäne (perbál)
19.15: haraster Dorfmusik
20.00: Kaltenecker zenekar

14 és 18 óra között „Zenés séta az Ófaluban” címmel 
igény szerint óránként vezetett séták indulnak lovasko-
csin, zeneszó mellett.
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hÍreK

Szeptember 26. Bor ünnep  
Weinfest

hagyományos bor ünnepünkön a 
szüret, a borkészítés témáját járjuk 
körül. Felelevenítjük a hagyományos 
szőlőfeldolgozás munkafázisait, me-
lyekbe szeretnénk bevonni a közön-
séget is, persze elsősorban a gye-
rekeket. Nekik különböző „szüreti” 
ügyességi versenyekkel, kézműves 
foglalkozással is kedveskedünk. De 
nem kizárólag a látványról, a szüret 
munkájáról szól ez a nap, hiszen le-
het csipegetni az idei szőlőből, kós-
tolgatni a mustot vagy a bort. rész-
letes programot majd a plakátokon 
vagy a honlapunkon találnak.

November 14. Disznóvágás  és bál 
Schlachtfest mit Ball

hogy készül a hurka-kolbász? hon-
nan kerül a pirosra sült pecsenye az 
asztalunkra? ezekre a kérdésekre is 
választ kapnak mindazok, akik eljön-
nek nov. 14-én a tájházba. ráadásul 
néhány munkálatot maguk is kipróbál-
hatnak. emellett persze falatozhatnak 
az ilyenkor szokásos finom étkekből, 
a paradicsomos májból, a hurkából, 
a tepertőből, este pedig táncolhatnak 
a szántóban (József attila mûv. ház) 
a disznóvágó bálon.

II. Weinber Pál Fúvóstalálkozó  
2. Pál Weinber Treffen der Blaskapellen
Szeptember 19.-én, szombaton, 15 órától 

legnagyobb sajnálatunkra az esküvõn a támogatók listájáról lemaradt 
Palyaga Zoltán, pedig õ is adománnyal segítette a rendezvény létrejöttét. 
elnézését kérjük ezért és itt, lapunk hasábján köszönjük meg jóakaratát.

I d e  e l  k e l l  j ö n n i …
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KÖszÖntÕ

Közös ünnepen  gyakran veszünk részt. 
névnapon, születésnapon, a babák 
keresztelőjén, bekötött fejű barátok le-
génybúcsúján vagy éppen az ebből 
egyenesen következő esküvőn. Előtte 
beírjuk a fontos dátumot a naptárunk-
ba, számítógépünkbe, talán tollal ráfir-
káljuk a tenyerünkre, hogy el ne felejt-
sünk ott lenni időben. Talán az utolsó 
pillanatban kiválasztjuk az alkalomhoz 
illő ruhát, valami ünnepélyeset, talán 
sportosat, de egyben divatosat, azt, 
ami az egyéniségünkhöz illik. próbál-
juk a színeket kombinálni. A nőknél a 
táska fontos alkotóelem, a férfiak néha 
a zokni színére nem figyelnek. Ilyenkor 
rengeteg vagy kevésbé sok baráttal, 
rokonnal, ismerőssel és ismeretlennel 
találkozunk, akik talán később ismerő-
sök lesznek vagy ismét az ismeretlen-
ség homályába burkolóznak. Előkerül-
nek a szép abroszok és étkészletek a 
hozzá tartozó gyakorolt vagy megörö-
költ etikettel, vagy csak a sörpadok és 
tányérok, alumínium kanalak, szalvéta 
nélkül. minden a buli témájához igazo-
dik. Jó együtt lenni, mert társas lények, 
emberek vagyunk, vagy talán unatko-
zunk ott, de nem mutatjuk, mosolygunk 
a szemben ülő unalmas ábrázatára, 
hallgatjuk, hogy miről duruzsol, de már 
fényévnyi távolságra vagyunk gondo-
latban, legszívesebben otthon ülnénk 
kényelmes fotelünkben. és persze van 
egy fő téma, maga az ok, amiért ott 
vagyunk. hiszen meghívtak minket, te-
lefonon, levélben, sms-ben vagy akár 
cirkalmasan aláírt, patinás meghívóval. 

mert meghívtak minket.
Van olyan esemény, ahová me-

gyünk akkor is, ha meghívnak, de ak-
kor is, ha nem!

ilyenkor ott akarunk lenni és kész!
és ott is leszünk még akkor is, ha 

nem írjuk be a dátumot a naptárunkba, 
vagy a számítógépünkbe, ott leszünk 
még akkor is, ha a szappan többször is 
lemosta már a tenyerünkre írt dátumot.

mert elmegyünk és kész!
arra a bizonyos alkalomra nem az 

utolsó pillanatban választjuk ki a meg-
felelő ruhát. Azt a bizonyos ruhát fogjuk 
akkor hordani, szívesen érünk hozzá 
számtalanszor, már régóta. és nem 
akarunk kitűnni vele, mert tudjuk, hogy 
mindenkin olyan ruha lesz majd, egy-
szerű és tiszta. Nem lesz gond a zok-
ni színe, mert a csizmaszár eltakarja, a 
nőknél pedig nem lesz fontos a táska 
színe, az fekete szokott lenni.

akikkel találkozunk majd, mind is-
merjük őket, még ha nem is barátok, 
már messziről köszönünk egymásnak 
és senki sem burkolózik az ismeretlen-
ség homályába. Mi azért vagyunk erő-
sek és összetartóak évszázadokon át, 
mert ismerjük egymást, talán a másikat 
jobban, mint magunkat.

nem nézzük, hogy szép-e az abrosz, 
mert tudjuk, hogy oda illő lesz, ahogy a 
szüleinktől, nagyszüleinktől láttuk, csak 
praktikusan. Nem az etikettre figyelünk, 
hanem egymásra. Köszönünk, hango-
san, ahogy otthon tanultuk és erősen 
megszorítjuk egymás kezét, a lányuk 
puszit kapnak két oldalról, nincs szé-
gyenlősködés, csak egyenesen.

Jó együtt lenni, mert mi sváb embe-
rek is társas lények vagyunk, sokszor 
túlontúl társasak, de figyelni fogunk a 

velünk szemben hozzánk beszélőre, 
mert általában valamelyik rokonunk az. 
De ha mégsem, akkor is ott tartjuk a 
szemünket, bármit is mond, informáci-
óként még jól jöhet.

gondolkodunk, kicsit ravaszak is va-
gyunk, megtanította az élet.

és persze mi az ok? miért is va-
gyunk itt? miért jöttünk el, még ha 
nem is hívtak?

Esküvő.
Nagyon szép, hagyományőrző eskü-

vő a Tájházban.
mindenki itt van, amerre a szem ellát! 

senki sem hiányzik, se kicsi, se nagy, 
se ismert, se kevésbé az!

Anita és Attila esküvője ez?
igen és mégsem.
Ez a haraszti svábok esküvője.
Az összetartás esküvője.

Köszönöm mindenkinek!

Wágner László

„…és persze mi az ok?”

Megkérdez tük ...
most augusztus vége felé lassan min-
denki visszaérkezik a nyaralásból, a 
tájház 2. születésnapja alkalmából 
felelevenített sváb esküvő szervezői is 
kipihenték az „elő- és utómunkálatok” 
fáradalmait. ideje mérlegre tenni a dol-
got, kinek hogyan tetszett ez az újsze-
rű rendezvény. Körkérdést intéztünk 
tehát az esküvő főszereplőihez és né-
hány résztvevőhöz, hogy megtudjuk 
nekik személy szerint mit jelentett ez 

a rendezvény, hogy érezték magukat, 
mit kifogásoltak, miben lehetne jobbá, 
élvezetesebbé tenni, ha legközelebb 
újra ilyesmit szerveznénk. 
Először is a menyasszony és a 
vőlegény szerepét játszó házas-
párt, Gyarmati Attilát és Mannhe-
im Anitát kérdeztük: Véleménye-
tek szerint mi volt a legfontosabb 
momentuma a sváb esküvőnek,  
mi volt a rendezvény legfonto-
sabb üzenete? 
Anita: szerintem az, hogy az em-
berek ilyen nagy számban voltak 

kíváncsiak a rendezvényre azt mu-
tatja, hogy a hagyományok ápolása 
és bemutatása sokak számára ér-
dekes és fontos. Vendégeink ezen a 
napon a mindennapi munkából ki-
szakadva, népviseletbe öltözve ba-
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rátaikkal beszélgettek, mulatoztak.  
Attila: a legfontosabb üzenete szá-
momra az, hogy összefogással ilyen 
nagyszabású és sikeres rendezvé-
nyeket  lehet  szervezni, hiszen az es-
küvő lebonyolításában és előkészüle-
teiben számos egyesület, szervezet, 
valamint magánszemély vett részt, 
akiknek ezúton is szeretném megkö-
szönni a segítséget, támogatást.
Nektek jelentett-e valami szemé-
lyes pluszt az a szerep, amit ját-
szottatok avagy megéltetek mint 
menyasszony-vőlegény?
Anita: Kivételes helyzetben vagyunk, 
mert a 10 évvel ezelőtti esküvőnkön 
is sokan voltak és nagyon jól sikerült, 
mint ahogy ez is. a különbség az, 
hogy itt az események kicsit sűrűb-
ben következtek egymás után, és a 
„görcsösség” ami egy esküvőn jel-
lemzi az ifjú párt, most nem volt.
Attila: természetesen ennek az es-
küvőnek már nem volt akkora „tét-
je”, mint az elsőnek, így egy kicsit  
könnyedébben vettem. ugyanakkor 
szervezőként több volt a munkám az 
esemény alatt, ami miatt kevesebbet 
tudtam a szerepre koncentrálni. Ösz-
szességében mégis úgy érzem, ezzel 
a jó hangulatú eseménnyel tovább 
öregbítettük  tájházunk jó hírét.
Hallgassuk meg ezután Láng András 
atya, az „eskető pap” véleményét!
L.A.: nagyon tetszett. tetszett a gon-
dolat, hogy idézzük fel nagyanyáink, 
nagyapáink szokásait. tetszett, hogy 
egy 10 éve házasságban élő házaspár, 
gyarmati attila és mannheim anita vál-
lalkozott arra, hogy felöltözik vőlegény-
nek és mennyasszonynak. tetszett a 
kedvességük, a mosolyuk, ahogyan 
ezt az egész eseményt végigjátszot-
ták. engem is meghatott, ahogyan fo-
gadták 10. házassági évfordulójukra 
az Isten áldását. Impozáns és lelkesítő 
volt az a roppant nagy közösség, akik 
a templomban részt vettek a szertartá-
son, odaillő, szép ruhában a férfiak és 
az asszonyok, lányok. Fegyelmezetten 
és imádságos lelkülettel.

tetszett az a jó hangulatú vacso-
ra, amelyre én is meghívást kaptam, 
munkatársaimmal együtt. szerintem 
nagyon jó kezdeményezés volt. ma-
radandó élmény, gondolom nemcsak 
nekem. 

Köszönöm a szervezőknek és azok-
nak, akik anyagilag állták ezt a nagy 

rendezvényt. ilyen és hasonló esemé-
nyek őrzik a régi értékeket és ková-
csolják össze az embereket: sváb és 
nem sváb származásúakat egyaránt.

Mit tart fontosnak a rendezvény 
kapcsán elmondani a két „öröm-
szülő”, Mannheim Lénárd és Lé-
nárdné, a Német Kisebbségi Ön-
kormányzat elnöke és tagja?
Ani: szép dolog, jó ötlet volt az es-
küvő szokásának megjelenítése. 
Örülök, hogy egyrészt szereplőként, 
másrészt szervezőtársként is csatla-
kozhattunk ehhez a rendezvényhez. 
Tevékeny résztvevőként annyira ben-
ne voltunk, belülről láttuk a történése-
ket, hogy nem is tudom elképzelni, a 
külső szemlélőnek mi „jött le” ebből 
az egészből. Mindenesetre rendkí-
vül látványos programnak lehettünk 
szemtanúi, lenyűgöző volt a hosszan 
kanyargó menet, a rengeteg vendég 
és érdeklődő.
Milyen érzés volt „örömszülőt” ját-
szani?
M.L: én nagy megtiszteltetésnek ér-
zem, hogy anita engem kért fel, le-
gyek apja helyett apja, és én vezet-
hettem a templomban az oltár elé.
Ani, a te szemedben sokan könny-
cseppeket láttak csillogni, valóban 
így volt?
Ani: Még az esküvő előtt megkér-
deztem, hogy mi a dolga egy öröm-
anyának. sírnia kell – hangzott a vá-
lasz. hát én sírtam. De nem kellett 
erőlködnöm, színészkednem, mert 
annyira megható volt a menyasszony 
kikérésének jelenete, hogy az öröm-
könnyek maguktól eleredtek.
Miként élték meg az eseményeket 
Attila szülei, Gyarmati György és 
felesége, Leéb Borbála?
mi már két családi esküvõt végigcsi-
náltunk a gyerekeinkkel, s most újra-
éltük a tíz évvel ezelõttit. mintha egy 
nagy család lett volna együtt a temp-
lomban. Jó érzés volt, hogy ennyien 
együtt ünnepeltek velünk. egy kicsit 
magunkra is gondolhattunk a szer-

tartás közben, hiszen mi is éppen 
idén vagyunk 40 éves házasok. rég 
nem látott arcok bukkantak fel a tö-
megben, de a legjobban annak örül-
tünk, hogy a büszkeségünk, a négy 
unoka ott ült az elsõ sorban - talán 
emlékeznek majd erre a napra öreg-
korukban. 
Hogyan vélekedik Ambrus Jakab, 
a Heimatland Harast Hagyomány-
őrző Alapítvány elnöke?
személyes véleményem az, hogy vég-
re egy olyan régi hagyományt sikerült 
feleleveníteni, amit nagyon sokan, főleg 
a gyerekek, már csak az idősebbek el-
mondásából ismernek. beigazolódott 
az, hogy ilyen rendezvényt csak teljes 
egységben, közös összefogással lehet 
megvalósítani! nagyon jó érzés volt új-
ragondolni a régi esküvők hangulatát, 
ami most újból megelevenedett. 

családommal jól éreztük magun-
kat. Külön öröm számomra, hogy az 
unokáim már, mint aktív szereplők vol-
tak jelen. remélem, még sok-sok régi 
sváb hagyományt sikerül bemutatni, 
köztük a legfontosabb erényünket az 
összefogást.
Dr. Szalay László, Dunaharaszti 
polgármestere is megtisztelte a 
rendezvényt jelenlétével. Polgár-
mester Úr, Önben milyen érzések 
fogalmazódtak meg a rendezvény 
kapcsán?
Már megszületése óta figyelemmel 
kísérem a tájház tevékenységét és 
lehetőségem szerint támogatom is. 
most sem csalódtam bennük, kivá-
ló szórakozásban volt részem. Úgy 
gondolom, a hagyományápolásnak 
az is fontos eleme, hogy a tanítás 
mellett élvezetet, kikapcsolódást 
nyújtson rohanó életünkben. a né-
met kisebbség természetes igénye 
kultúrája, hagyományai felélesztésé-
re és ápolására olyan rendezvények 
sorozatát eredményezte, melyek 
rendszeresen nagy tömegeket von-
zanak, etnikai hovatartozástól füg-
getlenül kulturált időtöltést kínálva 
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minden polgárnak, így Dunaharaszti 
kulturális életének egyik meghatáro-
zó színfoltjává váltak.
Megszólaltatjuk Rábenspeck La-
josnét, az NKÖ alelnökét, hiszen 
ő másik két társával együtt éneké-
vel járult hozzá az esküvő, ponto-
sabban a menyasszony kikérésé-
nek ünnepélyességéhez. Erzsi, te 
hogyan érezted magad?

Számomra a régmúlt időket idézte 
fel, a múlt emlékei éledtek fel ben-
nem újra. Ez az esküvő legkisebb 
momentumában is a hajdan volt es-
küvők hangulatát hozta vissza, még 
akkor is, ha ebben az egy délutánba-
estébe tömörített változatban nem 
minden felelt meg pontosan az egy-
kori „menetrendnek”. Még az a kissé 
tehetetlen „most-mit-kell-csinálni” ér-
zés is eszembe ötlött, ami gyerekként 
fogott el akkor, amikor „vájdlingozni” 
jött a szakácsnő. Megkérdezték tő-
lem, hogy mit tudok az almába szúrt 
rozmaringág szokásáról, de nem 
tudtam válaszolni. mostanra viszont 
kiderítettem, hogy birsalmába szúrt 
rozmaringágat vittek magukkal. a 
rozmaring az örök megújulás jelképe. 
ezt az almát a rozmaringággal az ol-
tár sarkára tették és ott is hagyták.
Kettererné, Bauer Mónika, az es-
küvőn éneklő trió egy másik tagja, 
szintén megosztotta velünk gon-
dolatait:
Az esküvő mindig igen nagy esemény 
az emberek életében. Ez az esküvő kü-
lön figyelmet érdemel azért a törekvé-
sért, mely a sváb hagyományok ápo-
lását tűzte ki céljául. Az identitástudat 
hiánya korunk betegsége. tartozni egy 
közösséghez, egy történelmi múlthoz 
örök és megcáfolhatatlan érték mai 
teljesítmény centrikus világunkban. 
számomra a sváb hagyományok ápo-
lásának csúcspontja volt ez a rendez-
vény. nem csak azért, mert  csodála-
tosan összefűzte a sváb ételek, ruhák, 
szokások rendjét, de sikerült azokat 
a közösségeket, csoportokat is meg-

nyerni az ügynek, akik különböző 
módon járulnak hozzá egész évben 
a kisebbségi kultúra ápolásához, Du-
naharaszti hírnevének öregbítéséhez. 
szeretném hangsúlyozni, hogy ez az 
összefogás példaértékű volt mindany-
nyiunk számára függetlenül attól, hogy 
ki hova tartozik, ki minek vallja magát. a 
rengeteg érdeklődő és lelkes résztvevő 
mind-mind ezt igazolja.

Talán célszerű volna azonban olyan 
szervezők jelenléte, akik folyamatosan 
kapcsolatban vannak egymással a kü-
lönböző helyszíneken, s akik folyama-
tosan adnak tájékoztatást az érdeklődő 
szereplőknek és résztvevőknek. Ezek 
a szervezők, ilyen volumenű (több száz 
embert megmozgató) rendezvényen 
kitűzőt is viselhetnek, ezzel jelezve, 
hogy tőlük bárki bármit kérdezhet.
Zwick Andrást, az NKÖ egy to-
vábbi tagját is megkérdeztük vé-
leményéről.
tetszett az ötlet. Örültem, hogy végre 
nagyjából együtt dolgozott az összes 
haraszti német nemzetiségi szervezet. 
további pozitívumként értékelem, hogy 
nagyon sok embert mozgatott meg a 
rendezvény. én személy szerint örül-
nék, ha a mostaninál több németnyelvű 
komponense lenne az ünnepségnek. 
bár valóban sokan jöttek viseletben, 
engem mégis zavart a sok „civilruhás” 
a menetben. 
Gárdonyi István és felesége így 
válaszolt kérdésemre:
A gyerekkori dolgokat hozta elő ez az 
esküvő, nagy élmény volt részt venni 
benne. megragadott a szervezés, hogy 
minden klappolt. megragadott, hogy a 
svábság megmutatta, ilyen egység is 
létre tud jönni. ilyen összefogás még 
nem volt. egy zenekar játszott, és senki 
sem fújt mellé. „Cámehálde!” (Zusam-
menhalten! / tartsunk össze!) – a klub-
ban erre szoktuk üríteni poharainkat, és 
ez most megvalósult.

Külön öröm volt számunkra, hogy a 
hároméves gyerektől kezdve az idős 
emberekig mindenki eljött, és nem 
csak svábok, hanem magyarok is.

ez az egység csak javulhat. boldog 
vagyok, hogy megélhettem, ahogy a 
svábság megmutatta: itt van, ápolja 
hagyományait, és van még benne erő.
Megkérdeztük Karlné, Purczeld Eri-
kát, a Hunyadi János általános Isko-
la igazgatónőjét, rendszeres vissza-
térő vendégünket. Erika, téged mi 

ragadott meg az esküvőben?
Jól éreztük magunkat, remek hangu-
latban töltöttük az estét. lényeges-
nek tartom, hogy a fontos elemeket 
– gondolok itt a szokásokra, az éte-
lekre vagy akár a bolond esküvő je-
lenetére – mind megvalósította a 
rendezvény, sikerült ezeket felvillan-
tani, megismertetni a közönséggel. a 
legfontosabbnak azonban azt érzem, 
hogy nem egyszerű színpadi játék, 
folklórműsor szemtanúi voltunk, ha-
nem valódi volt a templomi szertar-
tás, valódi volt az áldás. ez hitelessé 
tette az esküvőt és ez a hitelesség át-
ragadt a „násznépre” is. 
Witzing Antalné így emlékezett 
vissza a rendezvényre:
azt hittem, amikor odamentem négy 
óra felé, hogy majd az elsők között le-
szek, és bizony meglepődtem, hogy 
milyen tömeg fogadott a tájháznál.

Úgy érzem – és ezt meg is mond-
tam többeknek -, hogy nagyon jól si-
került rendezvény volt. szép hosszú 
volt a menet is. 

én azt gondoltam, hogy majd so-
kan az utca szélén állva kísérik fi-
gyelemmel a felvonulást, és bár volt 
néző is szép számmal, mégis inkább 
az volt a jellemző, hogy mindenki be 
akart állni a menetbe. Jó lenne, ha ez 
az összetartás megmaradna, és még 
összébb jönnénk.

minden nyilatkozónak szeretném meg-
köszönni az elismerő szavakat épp-
úgy, mint az építő szándékú kritikát.

rÖViD hÍreK

Köszönjük mannheim martinnak, 
hogy a 10.000.- forintos cipõpénzt, 
melyet az esküvõn Kaltenecker Jó-
zsef násznagytól alkudott ki, felaján-
lotta a tájház javára.
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ripOrt

meglehet olcsó geg, de igen nehéz 
ellenállni az azonos monogramok 
varázsának. már csak azért sem si-
került, mert e két azonos monogram 
két sokban azonos lelkületű embert 
takar.

Hogy kikről van szó? Nos, nem csi-
gázom tovább senki kíváncsiságát, 
elárulom, hiszen az egész cikk értel-
mét vesztené, ha ezt nem tenném. 

Kaltenecker József és Karl József 
rejlik a betűjelek mögött. Sokan talán 
azt is sejtik, mi szolgált e cikk apropó-
jául. ez a két vállalkozó ajándékozta 
a tájháznak azt a rendezvénysátrat, 
ami a második születésnap alkalmá-
ból rendezett esküvő óta szolgálja a 
vendégek kényelmét.

 
Hogy jutott eszükbe a sátorszponzo-
rálás?
K.J.: (most melyikük? – vagy egy kö-
vet fújnak?) Beszélgettünk a fiúkkal 
(értsd az öt tájház alapítóval) – talán 
éppen egy „eső-elmosta” rendez-
vény kapcsán, – hogy milyen jó lenne 
egy olyan sátor az udvar végébe, ami 
védene az időjárás viszontagságaitól, 
komfortosabbá, kulturáltabbá tenné a 
rendezvények színhelyét. megígértük 
nekik még tavaly ősszel a sátor elő-
teremtését. megpróbáltunk másokat 
is beszervezni, hajlottak is rá, de ami-
kor aztán komolyra fordult a helyzet, 
mi ketten maradtunk. én úgy vallom, 
az adott szó, kötelez. Így hát mi ket-
ten adtuk össze – Kaltenecker Józsi a 
ponyvát, én meg a vázat. Végül is az 
esküvőre elkészült a sátor.
Ám ilyen volumenű adománnyal azért 
mégsem dobálódznak nap, mint nap 
az emberek. 
K.J.: Úgy gondoljuk, hogy az a kez-
deményezés, amit ez az öt fiatal elin-
dított, az mindenképpen támogatást 
érdemel és nekünk éppen volt lehető-
ségünk arra, hogy ezt megtegyük.
Megkérdezhetem, hogy mivel foglal-
koznak?
Kaltenecker József: nekem autó-
javító mûhelyem van g und K Kft. né-
ven (und, merthogy svábok volnánk).
Karl József: az én vállalkozásom a 
Karl és Társa Kft. nevet viseli. A „Tár-
sa” mögött Kis Tibor kollegám-bará-
tom rejlik. cégünk lemezmegmunká-

lással foglalkozik és jelenleg 17 főt 
foglalkoztat. mindkét cég itt van Du-
naharasztin – itt élünk, itt dolgozunk, 
itt fizetjük az adót.
Ez a mondat azt sejteti, hogy a hova-
tartozás fontos faktor az életükben.
K.J.: a gyökerek nagyon fontosak. 
Velünk a nagyszüleink még svábul 
beszéltek, amit még mindig elég jól 
értek és beszélek is egy kicsit. an-
nakidején két évig tanultam néme-
tül a Forstner gizi néninél, és bár a 
lányok szorgalmasabbak voltak, én 
azonban otthonról hoztam egy jó 
adag nyelvtudást. az egyetemen is, 
amikor egy évig szakmai németet 
tanultunk, csak nagy sokára vették 
észre, hogy nekem nincs is könyvem. 
az anyanyelvként tanult, a zsigerek-
be beivódott nyelvtudásnak később 
a munkám során, az üzleti életben is 
nagy hasznát vettem. Kár, hogy ma 
már egyre kevesebben beszélik a ha-
raszti sváb dialektust.
Mondhatjuk azt, hogy a tájház az 
Önök identitástudatát is erősítette?
K.J.: Feltétlenül! és jó volna, ha az es-
küvőn csírázó összefogás, egység to-
vább erősödne. Persze ez az egység 
iránti vágy, nemcsak a haraszti svá-
bokra vonatkoztatva lenne kívánatos, 
de a város egésze, az ország szem-
pontjából is. nem a hibát kell észre-
venni a másik emberben, hanem azt 
kell keresni, hogy mi a jó benne.

azt hiszem, e találó gondolathoz alig-
ha lehet hozzáfűzni valamit. Engedjék 
meg, hogy mindannyiunk nevében 
még egyszer megköszönjem nemes 
adományukat és kérem, tekintsék 
nagyrabecsülésünk jelének a tiszte-
letbeli alapítványi tagságról szóló ok-
leveleket, melyet az esküvő folyamán 
adtunk át. 

Köszönöm a beszélgetést!

Schwarz Ildikó

K.J. und K.J. Kedves Dunaharaszti Polgárok! 
Kedves Olvasók!

bizonyára már többen értesültek 
róla, hogy a Dunaharaszti szent 
istván templom kertjét szeretnénk 
parkosítani. erre már három éve el-
készültek a tervek, csak anyagiak hi-
ányában nem valósultak meg. most 
a tavasszal vetődött fel az a gondo-
lat, hogy lebontanánk a kerítést és 
szép parkot készítenénk a temp-
lomkertből. Sokakat meglepett ez a 
gondolat, mert hisz amióta ismerik 
a templomot, mindig be volt kerít-
ve. attól félnek, hogy jobban ki lesz 
téve a rongálásnak. ez kétségtelenül 
igaz. De eddig is, amíg be volt kerít-
ve, háromszor lopták el a templom 
ereszcsatornáit. aki rongálni akar, 
annak nem számít a kerítés. tudo-
másom szerint éjjel nappal működő 
megfigyelő kamerát helyeznek el a 
templom és a kert védelmére. 

Csak megjegyzem: azzal, hogy 
parkká alakítjuk a kertet, a tulajdon-
jog nem változik, a terület az egyhá-
zé marad, s ezt a parkban jelezni is 
fogjuk. 

Milyen előnye lenne, ha nyitott 
parkká alakítanánk a templom-
kertet?

napközben is be lehetne térni 
egy imára a templomba, az előtér 
nyitva lesz. Az őrzést riasztóberen-
dezés biztosítja. ha világító lámpa-
testeket helyezünk el a templom 
körül, egész éjjel átlátható a temp-
lom környezete.

ha padokat teszünk a parkba, 
az emberek megpihenhetnek akár 
a szentmisék után, akár napköz-
ben a fák árnyékában. a kert fái, 
ugyanis mind megmaradnak. és a 
városnak is lenne egy szép parkja 
a város központjában. 

Milyen előnye lenne még a 
parknak?

a búcsúi szentmise után a park-
ban lehetne megtartani a szent ist-
ván napi városi ünnepséget. ezzel 
kapcsolatban szeretnék egy felhí-
vást tenni: a dunaharaszti polgárok 
felé lenne egy kérésünk. szeret-
nénk egy szent istván szobrot is 
felállítani a templom körüli parkban. 
ehhez keresünk szponzorokat, akik 
anyagilag támogatnák az ügyet. 

egYházi hÍreK
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KultÚra

Idén először a Német Nemzetiségi 
tájház részvételével Dunaharaszti 
is képviseli magát ezen az összeu-
rópai jellegű rendezvényen. Lássuk 
hát, miről is van itt szó! Cikkünkben 
röviden szeretnénk bemutatni a Kul-
turális Örökség napjai program tör-
ténetét, céljait.

a program kezdetének azt a törté-
nelmi Emlékek Nyílt Napja című kez-
deményezést kell tekintenünk, mely 
1984-ben Franciaországban indult út-
jára, és elsősorban azt célozta, hogy 
az általában zárva tartó műemlék-
épületek egy hétvégén ingyenesen és 
lehetőleg szakvezetéssel megnyissák 
kapuikat az érdeklődők előtt. Mivel a 
rendezvény rendkívül sikeresnek bi-
zonyult, a következő évben már Hol-
landia, belgium, luxemburg, málta, 
svédország és az egyesült Királyság 
is csatlakozott a kezdeményezéshez.

1991-ben az európa tanács hiva-
talosan is intézményesítette a kezde-
ményezést európai Örökség napok 
címmel, melyhez az uniós határokon 
túlról is egyre több ország csatlako-
zott. „Európa, közös örökségünk” 
– ezt az alapelvet ma már 48 ország 
tekinti sajátjának.

„Csak azt tudjuk igazán szeret-
ni, aminek az értékeit jól ismerjük, s 
amit jól ismerünk és szeretünk, arról 
gondoskodunk is.” – vallják a szerve-
zõk. De amellett, hogy a rendezvény 
igyekszik közelebb vinni az európai 
polgárokat saját kulturális örökségük 
megismeréséhez és ennek megőr-
zésére, védelmére késztet, egyben 
lehetővé teszi számukra – a nyelvi 
és kulturális különbözőségek dacára 
– egymás jobb megismerését, má-
sok kulturális értékeinek felfedezé-
sét is. Erősíti azoknak a magán- és 
közintézményeknek az elismertsé-
gét, presztízsét, melyek a kulturális 
örökség védelmével, bemutatásával 
foglalkoznak. sokkal nyitottabb vi-
selkedésre és a szélsőségekkel (ná-
cizmus, idegengyűlölet, intolerancia) 
szembeni ellenállásra ösztönöz, mi-
közben erősíti a lakóhelyhez, az or-
szághoz való kötődést, az azonos-
ságtudatot, s fontos szerepe van az 
identitás-keresésben, az egészséges 
nemzeti öntudat kialakításában is. 

Olyan európai identitástudatot kíván 
létrehozni, melyet a kölcsönös meg-
becsülés, a megértés és a másság 
elfogadása jellemez.

magyarország 1999 óta vesz részt 
ebben a programban, melyet ha-
zánkban a Kulturális Örökségvédelmi 
hivatal koordinál. idei központi té-
mánk a „Szakrális Terek” címet vise-
li. az egyes helyszíneknek nem kell 
feltétlenül műemlékeknek lenniük, 
koruk, funkciójuk tekintetében sincs 
semmiféle megkötés. Fő hangsúly 
az építészeti emlékeken van, de ide 
értik a régészeti lelőhelyeket, a tájépí-
tészet alkotásait vagy a temetőket is. 
éppoly fontos azonban az épületek-
ben folyó tevékenység, az ott találha-
tó bútorok, művészeti alkotások meg-
ismertetése. ezért szorgalmazzák a 
koordinátorok, hogy ne csak az adott 
épület izolált bemutatására töreked-
jünk, hanem vezetett séta keretében  
járjuk be a környéket, esetleg a helyet 
jól ismerő önkéntesek bevonásával. 

a nagyszámú magyarországi részt-
vevő mellett idén Dunaharaszti is egyik 
helyszíne a programnak,  melynek 
egyik feltételét, az ingyenes látogat-
hatóságot mi egész évben biztosítjuk 
vendégeinknek. szeptember 19-én 
azonban a 2. Weinber pál Fúvóstalál-
kozóval és a környéken tett  zenés sé-
tával, 20-án pedig meghosszabbított 
nyitvatartással és szakvezetéssel vár-
juk a látogatókat. 

a rendezvényrõl részletes informá-
ciót a www.oroksegnapok.hu interne-
tes oldalon és az országos nyomtatott 
és elektronikus sajtóban találhatnak.

Misch Ildikó

A Kulturális Örökség Napjai

milyen anyagi forrásból készülne el 
a park? 

A Fő út felújításához kapcsolódna 
ez a munkálat is. erre polgármester 
Úrtól ígéretet kaptunk. nemcsak az 
elkészítését vállalja a város, hanem 
a karbantartását is, hiszen a város 
dísze lesz ez a megvalósuló park. 
ha nem vállaljuk a parkká alakítást, 
a kerítés felújítása és a Kerkai park 
felöli kerítés építése sok millió forint-
ba kerülne az egyházközségnek, 
amire nincs pénzünk. ha pedig így 
hagyjuk, a felújított Fő utcán nem 
lesz szép látvány az egyház düle-
dező kerítése.

taksonyban már megvalósult ez 
az átalakítás. Erről mutatunk né-
hány felvételt, amikor még megvolt 
a kerítés, és amikor már Fő térként 
működik. A harmadik képen ani-
mációban látható a dunaharaszti 
templom kerítés nélkül.

Kedves Dunaharasztiak! 
Reméljük, hogy a jövőre megva-

lósuló átalakítás, ha elkészül, min-
denki tetszését megnyeri, azokét 
is, akik még idegenkednek tőle és 
helytelenítik.    
 Tisztelettel: András atya



8 Dunaharaszti német nemzetiségi Kulturális lap • haraster ungarnDeutsches Kulturelles blatt

tÖrténelem

Wágner László: milyen kép fogad-
ta magukat kint, hogyan viselkedtek 
magukkal a civilek?
Weisinger Anna: azt az országot na-
gyon szétbombázták, tele volt a vidék 
bombatölcsérekkel, kráterekkel, a föl-
dek is. nem is tudom hogyan gazdál-
kodtak. a civilek viszont lépten-nyo-
mon leköptek minket, mi ott háborús 
bűnösök voltunk, csupa németek, 
még ha svábok is. minket csak sváb 
falvakból vittek oda: Dunaharaszti, 
taksony, ceglédbercel, szigetcsép, 
szigetszentmárton. az elején az úgy-
nevezett művelődési házba mentünk, 
amit még a német hadifoglyok építet-
tek, téglafalak között fűrészporos szi-
geteléssel, - az meg volt csinálva! Vas-
csillékben fürödhettünk, miközben az 
oroszok néztek minket. azután a láger-
be értünk, a nők és férfiak külön lettek 
elszállásolva barakkokba. emeletes 
deszkapriccseken aludtunk. minden 
barakkban volt vascsille a fürdéshez. 
nem tudtuk, hogy mi lesz velünk. nem 
adtak külön ruhát vagy pokrócot, min-
denki a saját holmijával rendelkezett. 
másnap este jöttek az oroszok egy tol-
máccsal, találomra rámutattak a nőkre 

és elvitték őket. Persze dolgozni, ami-
re éppen szükség volt. én egy egész 
éjjelen keresztül havat lapátoltam. 
másnap este megint jöttek, a tolmács 
rám mutatott, hogy jöjjek a konyhára 
dolgozni, nemet mondtam, mert fél-
tem és barátnőim is óva intettek. Más-
nap este megint rám szólt a tolmács, 
megkérdezte, hogy nem mennék-e el 
„szisztrának”, azaz ápolónak, én erre 
igent mondtam. magyarokat ellátó or-
vos mellé kerültem, innentől kezdve 
minden nap találkoztam a halállal. a 
férfiak a bányában dolgoztak, sajnos 
a maris és a magda is oda került. sok 
volt a baleset és a lázas beteg a fertő-
zések miatt. mi haraszti lányok fél évig 
voltunk együtt, aztán a maris elment 
egy másik bányába dolgozni, kérlelt 
engem, hogy menjek vele, de az or-
vosom azt ajánlotta, hogy maradjak. 
Meg akart kímélni a nehéz fizikai mun-
kától, így maradtam. a marissal csak 
itthon, � év múlva találkoztam…
WL: miben haltak meg az emberek 
főleg?
WA: Vérhasban. Emlékszem, első ha-
lottam a taksonyi Kronome Flóris bácsi 
volt. laci, hidd el, hogy nem volt gyógy-
szerünk, aki életben maradt a vérhas 
után, az csoda volt, aki elkapta, az 
szinte száz százalék, hogy meghalt. a 
„kórház” ugyan olyan barakk volt, mint 
a többi. az emberek feküdtek a desz-
kán, a réseken pedig folyt ki belőlük a 
vér és haldokoltak. Volt akinek balesete 
után elfertőződött a lába és üszkösöd-
ni kezdett, szinte élve rohadt el. Valami 
sárga por volt az összes gyógyszer, azt 
tekertem a lábára, de teljesen felesle-
ges volt. Voltak taksonyi terhes asszo-
nyok is, ahogy megszülték a gyereke-
ket, azok rögtön meghaltak. semmi 
remény nem volt arra, hogy életben 
maradjanak.
WL: milyen ételt kaptak?
WA: akik földeken dolgoztak, néha 
tudtak lopni valamit nyáron az erre 
a célra kialakított „kabátzsebben”, a 
bélés alatti lyukban. Kicsi paprikát, 
paradicsomot, de ez nagyon veszé-

lyes volt. az a táplálék amit, és ahogy 
kaptunk! csoda volt, hogy annyian el-
kapták a vérhast!? ugyanazzal a két-
kerekű vaskocsival szállítottuk a hullá-
kat a tömegsírokhoz, amire visszafelé 
a ruszkik rápakolták a répalevelet és 
a káposztát. undorító véres volt min-
den! Ebből volt a leves… A dolgozók 
tízcentis kenyérdarabkát kaptak, de 
mert én nem fizikai dolgozó voltam, 
én csak három centiset. gondolhatod, 
mire volt ez elég. nagyon ritkán volt 
kása is, valami pici darab hússal. a 
négyszögletes kenyér, tele volt törek-
kel úgy, hogy az ember fogínyét azon-
nal felsértette. a víz rozsdás csövön 
jött a bányából, ha néha napokig nem 
jött, akkor narancssárga vizet ittunk, 
használtunk. embertelen körülmények 
között tengődtünk, leírhatatlan.
WL: hogyan tisztálkodtak?
WA: ahogy mondtam már, a barakkok-
ban volt vízzel teli csille, de a fűtetlen 
helyiségekben télen, az elcsigázott em-
bereknek csak annyi erejük volt, hogy 
a bányából magukkal hozott szénda-
rabokkal begyújtsanak egy kicsit, hogy 
az elviselhetetlen hideget csökkentsék. 
Fürdeni sokszor már nem volt erő. Tele 
volt mindenki tetűvel, csak úgy hem-
zsegtek. a haldoklókat, akik már vaka-
ródzni, vagy a minimálisat tisztálkodni 
sem tudták, szinte „megették” a tetűk!! 
a hullák ruháin elképzelhetetlen meny-
nyiségű tetű volt mindig.
WL: Voltak ott más nemzetiségűek is?
WA: hát igen, jöttek lengyel rabok, 
ők pedig hozták a fleck tífuszt. Ezt a 
betegséget a tetű terjeszti, nagy pi-
ros foltok lesznek az ember testén és 
magas lázzal jár. mivel a lengyeleket 
is én ápoltam elkaptam a tífuszt. 41 
fokos lázban feküdtem. én tudtam a 
legjobban, mint ápolónő, hogy nincs 
semmilyen orvosságunk, hogy halálra 
vagyok ítélve. nekem megadták a tisz-
teletet, mert ápolónő voltam, egy külön 
kis szobát kaptam, ott szenvedtem. Jól 
hallottam, ahogy a tolmács mergkér-
dezte az orvosomtól, hogy miért nem 
ad a nővérnek valami gyógyszert. Az 

„...minden nap imádkozom, fohászkodom és 
megköszönöm a Jó Istennek, hogy segített”
Beszélgetés Weisinger „kenyeres” Annus nénivel, aki átélte a láger poklát (2. rész).
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orvos azt felelte: „”szisztrá kaput”. És 
én azt mondtam, magamnak, hogy 
annus, te nem halsz meg! Kitartot-
tam erőszakkal és pár napon belül 
jobban lettem, nagyon makacs vol-
tam. De járni nem tudtam. berceliek 
tanították újra a lépéseket. Kihullott a 
hajam, de kitartottam.
WL: Hazamenetelről sosem volt hír?
WA: miközben lábadoztam jött a 
hír, hogy a betegeknek fel lehet irat-
kozni hazamanetelre. mivel ezt már 
többször eljátszották az oroszok és 
mégsem lett belőle semmi, hát nem 
foglakoztam vele, de a következő hé-
ten feliratkoztam. beálltam a sorba, 
de nagyon gyenge voltam még, így 
félretoltak. Viszont egy idegen orvos 
– még sosem láttam őt – rám szólt: 
„igyi szudá szisztrá!”. Felírtak és leg-
nagyobb csodálatomra azt mondták, 
hogy fél óra múlva indulás. Előtte 
nap félig betegen még mosogattam, 
nemsokára pedig fertőtlenítés után 
sorban álltam a lágerben az udvaron. 
Nem akartam elhinni. A hazamenők 
tiszteletére szólt a fúvószene. emlék-
szem, Katyusa nővér jött velünk a va-
gonban egészen romániáig. a haza-
menők mind betegek voltak, a vonat 
sokszor megállt, eltemetni az idő-
közben meghaltakat. Foksán váro-
sában (románia) volt az erholungs-
lager (feljavító tábor), itt német kato-
nák fogadtak minket. a tábor német 
és magyar hadifoglyok börtöne volt. 
Itt annyi poloska volt, hogy féltem tő-
lük, ezért nem a priccsen aludtam, 
hanem a konyha nagy főzőüstjében. 
A mellettük lévő, szögesdróttal el-
választott katonai lágerben volt szín-
pad, a németek voltak a színészek. 
Az előadás alatt egyik oldalon a ci-
vilek, másik oldalon a hadifoglyok ül-

tek. az egyik katona mereven bámult 
engem, nem tudtam, hogy mit akar, 
viszont beszélgetni tilos volt. halkan 
megsúgta, hogy ő is haraszti és a 
Heszlein tanítónő férje, annyit kért, 
hogy otthon mondjam meg, él és jól 
van. egy hónapig voltunk ebben a tá-
borban, nagyon jó volt a koszt, min-
den nap kötelező színház volt. Aztán 
amikor továbbvagoníroztak minket, 
ismét zeneszóval tették, kaptunk né-
met katonai öltözéket és folyamato-
san agitáltak minket arra, hogy nem 
beszélhetünk arról, ami a szovjetú-
nióban történt és arra, hogy csak a 
szépre az utolsó hónapra gondoljunk 
és emlékezzünk!
WL: annus néni, mikor érkezett 
haza?
WA: 194 április végén érkeztem meg 
a Keletibe. átvizsgáltak mindenkit, 
nézték a tetoválásokat, az ss-eket 
keresték. akiket megtaláltak, letar-
tóztatták és a sok szenvedés után 
kapták a következőt… Emlékszem a 
taksonyi piller Vetivel jöttem haza, a 
héV-nél már várt anyukám. minden-
ki várt engem a Fő úton, mindenki 
üdvözölt. bácsikám, Oberfrank Jó-
zsi bácsi másnap elvitt a május else-
jei felvonulásra. sovány voltam, nem 
volt hajam, ki voltam éhezve. az étke-
zéssel nagyon kellett vigyázni, sokan 
a hirteken habzsolásba haltak bele. 
aztán már nagyon nyomasztóvá vált 
az, hogy mindenki hozzám jött érdek-
lődni eltűnt szeretteik hollétéről, sok 
esetben tanúskodnom kellett a ha-
lálesetek kapcsán, így bezárkóztam, 
elvonultam, szépen hozzászoktam az 
élethez.
WL: És a kérőkkel hogy állt?
WA: azok voltak mindig, ilyen nem hi-
vatalos rajongók, de aztán megismer-

kedtem Weinber Józseffel, későbbi 
férjemmel. hozzámentem feleségül. 
gazdálkodtunk, volt egy kis föld, még 
mindig van a szigeten, nagyon szép 
kukorica terem rajta. Volt a Jamatoll-
ban szőlősünk is. Nem léptünk be a 
tsz-be, volt két lovunk, bikánk, � tehe-
nünk. a férjem fuvaros is volt. aztán a 
Sütőiparnál dolgoztam, hordtuk a ke-
nyeret, így ragadt ránk a „kenyeres” 
jelző. Két gyermekünk született, sajnos 
az első 2 évesen meghalt. Lányomtól, 
anitól két unokám van, a 22 éves er-
vin, ő most együtt lakik velem és a 27 
éves Gergő. Jól érzem magam, jól vi-
selem a koromat, teszek-.veszek, azt 
amit kell.
WL: Végigélve a szörnyűségeket, a 
megpróbáltatásokat, mit tudna mon-
dani, ajánlani a mai fiatalságnak?
WA: nem csak a természet, hanem az 
akaraterő a legfontosabb ahhoz, hogy 
az ember a semmiből, a háromcentis 
kenyérbõl megéljen, hogy a tífuszt túl-
élje. ez egy isteni csoda! én nem járok 
templomba, de minden nap imádko-
zom, fohászkodom és megköszönöm 
a Jó istennek, hogy segített.
WL: nagyon szépen köszönöm  a 
beszélgetést és sok szerencsét, jó 
egészséget kívánok!

 

Unokája, Gergő esküvőjén.

a fent olvasható cikkel kapcsolat-
ban közlünk helyreigazítást. Wág-
ner antalné, leéb rozina tudatta 
szerkesztõségünkkel, hogy a visz-
szaemlékezés elsõ részében, me-
lyet elõzõ számunkban hoztunk 
nyilvánosságra, szó került egy  bi-
zonyos leéb istvánról, akiben õ 
édesapját ismerte fel, de az õ neve 
helyesen leéb Ferenc (és nem ist-
ván). Köszönjük figyelmességét!
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magam is faiparos vagyok. Függetlenül 
attól, hogy a szakmát mérnöki szintig 
vittem, még emlékszem a Szőlőhegy 
utcában, a szomszédunkban Kevevári 
bandi bácsi (az öreg Krupi, ahogy az 
idősek emlegették) bognár műhelyére. 
emlékszem a frissen gyalult deszkák, 
a forgács, a fűrészpor illatára. Én ott 
szerettem bele a fa világába. azután 
mint tanuló sokszor fúrtam, faragtam, 
próbálgattam szárnyaim Kreisz Józsi 
bácsi műhelyében a Nádor utcában. 
a fáról, a fával kapcsolatos munkákról 
mesélő Toncsi bácsi csillogó szemei 
visszahozták az emlékeimet…
Wágner László: toncsi bácsi, az új-
ságban a maga segítségével az aszta-
losság rejtelmeit szeretnénk bemutatni 
az olvasóknak. Mielőtt erről a nagyon 
szép szakmáról faggatnám, kérem be-
szélgessünk egy kicsit a családjáról, 
gyermekkoráról, az akkori életről!
Kaltenecker Antal: Kérlek szépen, 
szívesen mesélek. bármit is mondok 
majd, hidd el, mindig úgy éltem és 
dolgoztam, hogy velem az emberek-
nek ne legyen bajuk. én azt szeret-
tem és szeretem most is, ha minden-
ki jól érzi magát a bőrében és velem. 
szóval, édesapám Kaltenecker Vil-
mos 1909-ben született taksonyban, 
kosárfonó, valamint bútorkosár-fonó 
volt. édesanyám, Witzing teréz harasz-
ti származású, 191�-ban született. a 
nagypapáim mindkét oldalról gazdál-
kodók voltak, Kaltenecker pál nagy-
apám taksonyban, míg Witzing Jakab 
nagyapám Dunaharasztin. én magam 
19�1-ben a lónyai utcában születtem, 
az volt a szülői házam. Sajnos a föld-
rengés során nagyon megrongálódott, 
át is lett alakítva. Vilmos öcsém 194�-
ban született, húgom apollónia sajnos 
még csecsemőkorában, négy hóna-
posan meghalt. A szülői házban 23 
éves koromig éltem, azután 19�4-ben 
megnősültem.
WL: toncsi bácsi, hogyan teltek az 
iskolai évek, honnan jött az aszta-
losság?
KA: Az általános iskola az én időmben 
már 8 év volt. a háború megzavarta a 
tanulmányaimat, emlékszem csepe-

len a Kvassay zsiliphez menekültünk. 
apám annak idején ott dolgozott. az 
utolsó évet az ostrom után jártam ki. 
a fával való foglalatosság, az aszta-
los szakma valahogy mindig foglal-
koztatott, így 194�-ben Wolf györgy 
asztalosmesterhez kerültem a Dózsa 
györgy út 12-alá. még emlékszem, 
március 15-én szerződtettek le. Na-
gyon komoly, nagy tudású szakember 
volt, sajnos már meghalt. laci, azt tu-
dod-e, hogy a némedi úti óvodánál, 
ahol a kereszt áll, na ott volt egy nagy 
bútorgyár a századfordulón? szemben 
pedig, ahol a Kreiszék laknak, meg egy 
nagy bőrgyár. Volt azért itt ipar! Az emlí-
tett bútorgyár leégett 1911-ben és talán 
ennek kapcsán, vagy azért mert akkor 
a faiparosság szétszóródott, de úgy 
mondták annak idején, hogy harasztin 
az 1909-es évektől, vagy svábul „fom 
nájre Jór” kezdett a bútoripar gépesítet-
té válni. a Wolf is nagyon szépen fel volt 
szerelve minden alapgéppel: gyalugé-
pek, marógépek, szalagfűrész, le a ka-
lappal, jól lehetett haladni. a különbség 
az akkori és a mai gépfelhasználásnál 
az, ahogy amíg mi a gépeket csak az 
elsődleges, nagyoló munkákhoz hasz-
náltuk, azután pedig kézzel fejeztük be 
a feladatot, a mai gépek már profik. Az 
inaséveimet különféle munkák jelle-
mezték, egyformán csináltunk épület-
asztalos munkát, nyílászárókat, azaz 
ajtókat, ablakokat és mindenféle bútort, 
konyhát, hálót, széket és asztalt. a fánál 
az a fontos, hogy az alapanyag „meg-
állt fa” legyen. Ez azt jelenti, hogy amíg 
a fa nem száraz és van benne nedves-
ség, nem lehet vele pontosan dolgozni. 
a fa legalább 4 éves legyen mialatt szá-
rítják, tárolják. szóval nyers fával nem 
lehet értéket produkálni! na, miután 
leszerződtem 3 évig voltam inas. Akkor 
még az inasság 3 évig tartott, ’50-től 
már csak 2 éves volt. 19�0. február 1�-
én kaptam meg a segédlevelemet.
WL: és munka közben svábul ment a 
beszélgetés, az eszközöket, a szerszá-
mokat, gépeket is így hívták?
KA: Hát persze, sőt sok olyan szer-
szám van, amit nem is tudnék magya-
rul mondani, de talán te sem. a colstok 

az „Zollstock”, ami helyett most már 
mérőszalag van, de a többi szó, csak 
néhányat említve: hóbli (Hobel/gya-
lu), gittfalc (gittfalz/gittárok), gércink 
(gehrzink-sarokfogazás), strájhmóz 
(streichmos), ibersíb(Überschieb/átfe-
dés), zége (Säge/fűrész), fréze (Freser/
maró), ábrihter (abrichter/vastagsági 
gyalugép), spén (span/forgács), srófni 
(schrauben/csavar), kléve (Kleber-ra-
gasztó), háma (hammer/kalapács), 
slájfa (schleifen/csiszolni), bóre (boh-
ren/fúrni) mind németül lett kimondva.
WL: a szakiskola pesten volt?
KA: á nem, minden itt volt harasztin. 
a ligeti rákóczi iskolába jártunk az el-
méleti oktatásra minden héten kétszer 
délután 5-től este 9-ig. Az ottani taná-
rok tanították a kalkulációt, ajánlat ké-
szítést, a számla összeállítását, a hiva-
talos formátumok betartását.
WL: De mi volt a szakmai tárgyakkal, 
mint pl. szakrajz?
KA: az is ott ment, volt egy boltos ne-
vezetű tanár a templom utcából, ő taní-
totta a szakmai tárgyakat, szóval min-
den itt működött Harasztin. A vizsga 
elméleti része kint volt a szántónál, azt 
a rákóczis tanárok tartották.persze a 
gyakorlati rész az a Wolfnál ment a ta-
nuló asztalos műhelyben.
WL: toncsi bácsi, emlékszik még a 
vizsgamunkájára?
KA: azt az ember nem felejti el, ha 
jól emlékszem még a padláson van 
az egyik darab. ahogy mondtad, te is 
faiparos vagy, hát tudnod kell, hogy 

„..ha valaki fával szeret dolgozni, az nagyon szép, de a fát 
szeretni kell, ezért az ember fektesse bele az életét!”
Beszélgetés Kaltenecker Toncsi bácsival, az asztalos mesterrel
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mind a bútorasztalosságnál, mind pe-
dig az épületeseknél, a fakötéseknek, 
szakmai nyelven – habár ez is német 
szó – a cinkeléseknek nagyon fontos a 
szerepe. például más a sarokillesztés 
egy mosóteknőnél, ahol a fecskefarkú 
fogazást „farkhopf”-nak hívjuk, mert itt 
fontos, hogy a víz ne folyjék ki, a bútor-
asztalos sarkoknál pedig cinkelésnek 
hívjuk. itt is van egyenes, meg fecske-
farkú, látható és teljesen eltakart. hát 
szóval ez már a szakma.(miközben a 
szakszavakat mondja, toncsi bácsi fo-
lyamatosan rajzol és rajzol. mutatja az 
anyagvastagságot, a cinkből mi fog 
kiesni és mi marad meg, melyik „anya-
csap” és melyik a „kancsap”, hol fontos 
a fecskefarkú csap dőlésszöge, mi mit 
szorít, hogy nem jön ki a víz a fateknő-
nél). Félretéve a magyarázatot, nekem 
a szakmai vizsgán a fa mosóteknő 
egyik sarokillesztését kellett megcsi-
nálnom, illetve egy bútorsarok gércink-
jét. minden sikerült természetesen, így 
megkaptam a segédi oklevelet.
WL: azután merre vitte a faipari sorsa, 
hol dolgozott először?
KA: ahogy levizsgáztam, maradtam 
a mesteremnél tovább, de hát a fér-
fi sors azután a katonasághoz sodort, 
így ’�1 december �-án bevonultam bé-
késcsabára a tüzérekhez. nagyon jó 
sorom volt, � hónap után ruházati szol-
gálatvezető lettem, majd rövidesen a 
hadtáp is hozzám tartozott. érted, ruha 
és kaja gondom ezután nem volt. le-
szerelésem után a Wolfhoz sajnos már 
nem tudtam visszamenni, mert a poli-
tika közbeszólt. a maszekokat – régen 
mesterek – addigra államosították. szö-
vetkezetbe kellett vonulnia, de inkább 
erről ne is beszéljünk, nem ide tartozik, 
ugye? tehát új munkahelyemnek a ha-
zai Fésűsfonót választottam. Ugye ne-
héz elhinni, de az maradt az egyetlen 
munkahelyem nyugdíjazásomig (a cikk 
írójaként említem meg, milyen feltűnő, 
hogy az eddig bemutatott idős meste-
rek mindegyike ott fejezte be, ahol el-

kezdte pályafutását!), �8 évet dolgoz-
tam egy helyen! érdekes munka volt, 
hiszen ez nem faipari cég volt, hanem 
egy gyár minden területén jelentkező 
faipari feladatokat kellett megvalósíta-
ni. tehát amellett, hogy az irodáknak 
bútort csináltunk, a gyártáshoz pl. az 
ütőfákat, szövetmosodai hengereket is 
mi gyártottuk, vagy a mi közreműködé-
sünkkel gyártattuk le.
WL: Egyszerű asztalos munkásként 
dolgozott vagy volt lehetőség a fejlő-
désre is?
KA: Tudod Laci, a műhelyvezető ’66-
ban nyugdíjba ment, vezetőre volt szük-
ség és én léptem a helyére, átvettem a 
műhelyt mesteri beosztással és min-
den reggel én irányítottam el az embe-
reket, pontosan 11 kollégát. ezt köve-
tően én is törekedtem a mesteri oklevél 
megszerzésére, amit ’�9. április 2�-én 
meg is szereztem. a mesteri cím meg-
szerzéséhez a bérkocsis utcába jártam 
elméletre és az egressy útra (a mai Ka-
esz gyula Faipari szakközép- és szak-
munkás iskola, a cikkíró.) gyakorlati 
oktatásra. nem csak a cím volt akkor 
fontos, hanem az is, hogy egy mester-
levéllel az ember azonnal 10%-os bér-
emelést is kapott! nem utolsó sorban a 
cégnek is jól jött az én mesterlevelem, 
mert rá másfél évre a vállalatunk kapott 
egy levelet az egressy iskolából, hogy 
vállalnánk-e asztalosképzést a gyár-
ban, természetesen a szakmai képzést 
illetően, mert így a vállalat adókedvez-
ményhez juthat. természetesen ez a 
feladat rám hárult, amit nagyon szíve-
sen vállaltam. én szeretem az embere-
ket, a fiatalokat tanítani, okítani, ennek 
a szép mesterségnek a szeretetére 
rávenni meg pláne! háromszor 2 éves 
ciklust tanítottam végig a gyakorlati ok-
tatás terén, sok fiatalt szabadítottam fel, 
amire büszke vagyok. aztán megint jött 
a politika, a rendszerváltás 1989-ben. 
A Fésűsfonó műszaki részlege és az 
asztalosok ’91-ben az eViKa Kft-be tö-
mörültek, aztán ott másfél évig dolgoz-

tam és a tulajdonképpeni nyugdíjazá-
som innen történt.
WL: toncsi bácsi, arról nem is beszél-
tünk, hogy a katona-évek után hogyan 
alakult a magánélete.
KA: ugye ez a dolog igazán nem az 
asztalossághoz tartozik, de röviden el-
mondom. mint ahogy ez lenni szokott 
én is megnősültem, elvettem a Nusi né-
nit (Nusi nénit mindenki csak „Repka-
nusinéninek” hívja az édesanyja után, 
pedig az ő keresztneve Fajta). Tánc 
közben ismerkedtünk meg, már nem 
is tudom melyik helyen, de nem volt 
nehéz összejönni vele, mert nagyon 
közel laktunk egymáshoz, könnyű volt 
hazakísérni. nusi néni � évig itthon volt 
háztartásbeli, azután házi kivarrója volt 
a hazainak. ez annyit jelent, hogy a 
gyártól kihozták házhoz a szövethibás 
anyagot, ők pedig kijavították. Ezután 
még a tsz-ben is dolgozott 10 évet. ’��-
ban az anyósoméknál laktunk a mátyás 
Király utcában, azután építkeztünk és 
a semmelweis utca 14-alá költöztünk 
19�2-ben. az 19��-os forradalom hoz-
ta meg a fiúnkat Antit, október 23-án. Õ 
1980-ban nősült. Van két lányunokám 
anita és andrea.
WL: mindenki tudja, hogy toncsi bá-
csinak van egy nagy szerelme, a sző-
lészet. gyakran lehet látni, ahogy a 
némedi úton nyugodt tempóban ara-
szol ki a határba kistraktoron ülve. ez 
hogyan jött?
KA: Már a nagyapám is szőlővel fog-
lalkozott és ahogy másfél éves házas 
lettem, hát én is vettem magamnak egy 
szőlőterületet. Mai napig kint vagyok 
minden nap, simogatom a leveleket. ez 
ugyanolyan, mint a fát szeretni! szere-
tet nélkül nem megy semmi, csak már 
fájnak a lábaim…
WL: toncsi bácsi, nagyon szépen kö-
szönöm a riportot, sok egészséget ma-
gának és a családjának és remélem, 
hogy még nagyon sokszor látjuk amint 
a Némedi úton a szőlője felé igyekszik!

Wágner László
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nemsokára október.
Pontosabban október 23. Erről a dá-

tumról a közelmúlt talán legfontosabb, 
legemlékezetesebb, de egyben legfáj-
dalmasabb magyar történelmi esemé-
nye,  az ’��-os forradalom jut eszünkbe. 
a politika görbe tükre ellenforradalom-
ként hirdette sok-sok éven keresztül és 
igyekezett a nemes eszme utolsó vér-
foltos emlékét is kitörölni az agyakból, 
persze sikertelenül. mindig kiderül az 
igazság, még ha elfojtva, néma ajkak 
üvöltik percenként tanúbizonyságát az 
alattomos tetteknek.

Rengeteg fiatal hazafi veszett oda a 
szabadság szikrájával, miközben halál-
tusájukat vívták azokkal a szerencsét-
len orosz „katonakölykökkel”, akik tank-
jaikból kikandikálva a szuezi-csatornát 
keresték. érdekes paradoxon volt ez, 
őket becsapta a história, minket, ma-
gyarokat ismét megkínzott!

Józsi bácsival sokszor beszélgetünk 
a kitelepítésről, államosításról, a tsz-
kényszerről és persze az ’56-os forrada-
lomról is. Aktualitását illetően ez utóbbi 
esemény fontos. Őt kértem meg, hogy  
mesélje el élményeit. ne történelmi lec-
két kapjak, ne olyan adatokat, melyek-
kel tele vannak a tankönyvek, hanem a 
megélt pillanatok még meglévõ érzéseit 
adja át. géppuskával szembe nézni 
nem lehet könnyű…
Wágner László: Józsi bácsi, maguk itt 
harasztin, túl egy háborún, a település 
körül lezajlott borzalmas kitelepítésen, 
túl a párthatalom egyre nyilvánvalóbb 
akaratkinyilvánításán, mit gondoltak, 
mit szűrtek le a hírekből?
Karl József: nagyjából tudtuk mi tör-
ténik, habár a parasztság igazából már 
megszokta a bajt. tévé nem volt, rádiót 
pedig nem mindig hallgattak. talán a 
pesten dolgozó gyári munkások tud-
tak többet, hoztak kesze-kusza híre-
ket. annyit azért mindenki tudott, hogy 
egyetemisták kezdték az egészet és 
megelégelték a sanyargató párthatal-
mat. 22-2� éves lehettem akkor. Októ-
ber 2�-án a parlamenthez vonultak tün-
tetni. Felkelőknek, lázadóknak hívták 
őket. A kormánnyal akartak beszélni, 
Gerő lekiabált hozzájuk, hogy csürhék, 

erre megdobálták kővel. Összeállították 
a 12 pontot, a rádióhoz mentek, hogy 
azt ott beolvassák. Persze az Ávó-őr-
ség nem engedte be őket. Kezdtek 
felfegyverkezni. annak idején minden 
gyárban volt munkásőrség, õk általá-
ban átadták a fegyvereket, mert a fiata-
lokkal, a forradalmi hangulattal még a 
munkásőrség is szimpatizált. Gyorsan 
nőtt a fegyveres tömeg. Volt egy is-
merősöm a FÉG-nél, azt mondta, volt 
olyan nap, amikor a gyárból három te-
herautónyi  puskát terítettek a forradal-
márok között. a kormány nem hitte el, 
hogy a forradalmi összetartozás ilyen 
gyorsan növeli a tömeget. bent pesten 
folyt a balhé, mentők vitték a sebesül-
teket, de visszafelé a lőszert is… Az 
ávó a forradalom csírájának elfojtásán 
erőlködött, a hadsereg viszont elhatá-
rolódott. igazából csak néhány orosz 
laktanya állt ellen, de pl. a tököli orosz 
laktanyában kitűzték a magyar zászlót.
WL: igazából engem az érdekel, hogy 
milyen események történtek Dunaha-
rasztin, voltak atrocitások, harcok, pár-
beszédek az oroszokkal?
KJ: hát azért volt csihi-puhi. pesten a 
molotov-koktélokkal nagyon megver-
ték a ruszkikat, ezért volt egy fegyver-
szünet szerű megállapodás Tökölön, 
ahol a Maléter előtt úgymond „letették 
a fegyvert” és ünnepélyes keretek kö-
zött kivonultak magyarországról. még 
búcsúztatták is őket. Az egész egy 
nagy hazugság volt, malétert tökölön 
letartóztatták és november �-án jött a 
második hullám. Haraszti az 51-es főút 
miatt kiemelt fontosságú volt, meg nem 
messze volt tököl, az orosz laktanya és 
a repülőtér. Pestről a konvojok Tökölre 
mentek üzemanyagért és harasztin 
jöttek át, persze tankok kíséretében. 
emlékszem, egy november eleji pénte-
ki napra, zil, gaz tartálykocsik jöttek, 
és a modernebb T54-es tankok őrköd-
tek. általában éjjel jöttek, fent a glázer-
nél megálltak, tanakodtak, kémlelték a 
sötétséget, nagyon féltek. mindig rájuk 
lőttek. Még emlékeztek a pesti moloto-
vos éjszakákra! Volt köztünk egy sváb 
gyerek, ő tudott oroszul, ő már előző-
leg meglapult a héV-síneknél és hall-

gatózott, próbálta megtudni, hogy a 
ruszkik mit terveznek. aztán elindult a 
menet befelé, a rötzer pék utcájából 
valaki rájuk tüzelt. harasztin nem volt 
komoly fegyvere senkinek sem, csak 
karabélyok, azzal kárt nem lehet tenni 
egy tankban. Viszont az oroszok nem 
viszonozták a tüzet. Féltek ők is, meg 
mink is. a Daningernél, a havasi mel-
let volt akkoriban egy munkásszállás, 
ahogy a konvoj elhaladt mellettük, hát 
tüzelni kezdtek a melósok. A menetből 
két teherautó megállt, járó motorral ott 
maradtak, a konvoj pedig odébb állt. 
Mindenki azt hitte, hogy a sofőröket el-
találták, de miután az oroszok elmen-
tek, kiderült, hogy nincs bennük halott, 
egyszerűen átszálltak a tankokba, a 
teherautókat pedig otthagyták.
WL: Volt az itthoni felkelésnek vezetője, 
vagy csak spontán történtek a dolgok?
KJ: szekeres matyi volt a vezér, na-
gyon rendes srác volt, nem volt hőzön-
gő bolond. Ennél az esetnél is ő volt ott 
legelőször a teherautóknál, beszállt az 
első GAZ-ba. Felhozta az autót az ipa-
ros utcába, azután bekanyarodott vele 
a Földváryba és pont előttünk lefulladt. 
Akkor jöttünk rá, hogy amikor rálőttek, 
a kartellt találták el és beállt a motor. 
Takács Zoli – ő azóta Amerikába disz-
szidált – ült bele a másik teherautóba 
és a vasbolttal szemben lehajtott a be-
tonlépcsőn a szigetre, egyenesen bele 
a Dunába.
WL: és nem volt semmiféle retorzió?
KJ: aznap nem. másnap szombaton 
kimentem a határba és hoztam egy ko-
csi répát. Jöttem visszafelé a némedi 
úton, hát látom, hogy a ruszkik jönnek 
velem szemben egy Fug-gal. a kocsin 
TRK messzelátóval figyeltek. Ezek azt 
hitték, hogy a répák lőszerek. Én csak 
nyugodtan bandukoltam, ne lássák, 
hogy ideges vagyok. Így békén hagy-
tak, elmentek mellettem. pedig ha tud-
ták volna, hogy a bak alatt lapul a gép-
pisztolyom.
WL: milyen fegyver volt az?
KJ: Dobtáras. akkor mindenkinek volt 

Emlékek ’56-ról
Beszélgetés Karl Józsi bácsival, aki szemtanúja volt az orosz 
hadsereg Dunaharaszti tevékenységeinek
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fegyvere a faluban. na, hogy folytas-
sam, másnap reggel öt-hét izs oldal-
kocsis motorkerékpár jött be a faluba 
Némedi felől. Az oroszok ott táboroz-
tak, ahol most a tescO áruház van. 
arra ébredtem, hogy a Földváry-né-
medi sarkán marha nagy lövöldözés 
van, a motorosok már menekültek visz-
sza a Fő útról a Némedi út felé. A mai 
Felföldi gumisnál volt egy halott orosz, 
azt bedobták a lícium bokrok közé. a 
halott miatt mindenki félt, ezek meg 
fogják bosszulni. most már kényelmet-
len volt a Földváry utcában álló kilőtt te-
herautó is, amit a haverokkal eltoltunk 
az ambrus kovács elé. Onnan valakik 
tovább tolták a piactérre. senki sem 
akarta, hogy az oroszok a házuk előtt 
találják meg. szóval, ezek a motoros 
oroszok felderítők voltak, és azt akar-
ták megtudni, hogy a határban tábo-
rozó hadtest át tud-e jönni harasztin 
vagy ellenállásba ütköznek? a lényeg 
az, hogy délután a megmaradt moto-
rosok t�4-esek kíséretében megjelen-
tek ismét a némedi úton. én a Földváry 
sarkáról figyeltem az eseményeket. Ott 
megállt az öt tank. Az első jobbra és 
balra is elkezdett tüzelni a házakba, az-
után megcélozta a munkásszállót, és 
bumm, bele. emlékszem, a dum-dum 
töltet az ablakon keresztül a szobában 
landolt, ráadásul az egyik ágyban, ott 
robbant fel. Vagy félnapig szállt a toll 
az udvarban. Olyan volt, mintha hava-
zott volna. azután balra kanyarodtak 
taksony felé. Jó másfél óra múlva jöt-
tek vissza. a rötzer saroknál egy tank 
állt pest felé, egy némedi felé, a töb-
biek egymás mögött álltak a Fő úton. 
az utcán mindenki behúzódott. érde-
kes volt, hogy a tankok teteje telis tele 
volt katonákkal, rajtuk sátorlap. „Marha 
bátrak ezek” – gondoltam, hiszen bár-
ki lekaphatja őket a tankról. Én haza 
szaladtam. pár perc múlva kiabálnak a 
kapunknál: „Józsi gyere ki!” Én inkább 
bent maradtam, nem tudtam, honnan 
ismerhetnek ezek engem. csak nem 
hagyták abba: „Józsi, gyere ki, ne hü-
lyéskedj, magyarok vagyunk! Ne lője-
tek ránk a tankokon!”. Akkor jöttem rá, 
hogy a ruszkik nem bátrak, csak a tan-
kokra magyar katonákat ültettek, arra 
gondolván, hogy így nem lőnek rájuk. 
Kinyitottam a kaput, ezeket a srácokat 
a Kálváriánál szedték össze a ruszkik, 
aki pedig engem szólongatott, katona-
társam volt. a srác elmondta, hogy a 

ruszkik a két teherautóért és a halottért 
jöttek. Még az előbb az utcán megis-
mertek és értem jöttek. „Gyere velem 
az oroszokhoz, van itt egy nő, ő tud 
oroszul, majd fordít!” Nem akartam 
menni. „Gyere, hát nem érted, velünk 
szúrsz ki!” Mit volt, mit tenni, odamen-
tem a tankokhoz a tolmácsnővel és a 
két magyar katonával. az orosz pán-
célos tiszt derékig volt a toronyban. 
Megkérdeztem tőle: „Miért lőnek a bé-
kés lakosságra, céltalanul a házakra?” 
„Maguk nem békés lakosság, lelőtték a 
bajtársunkat. Hol vannak a gyilkosok?” 
– kérdezte a felbőszült orosz. Próbál-
tam kimosni a haraszti srácokat:” Itt 
nincsenek gyilkosok, azok, akik a mo-
torosokra lőttek Pestről jöttek, de már 
elmentek.” Erre a tiszt gyorsan eltűnt a 
tankban, de előtte még odakurjantotta 
nekünk: „Davaj!”. A két magyar katoná-
nak vissza kellett ülni a tankra, mi meg 
elindultunk a némedi úton visszafelé a 
Földváry utca irányába. amikor a mai 
éjjel-nappali bolt elé értünk, ahol ak-
kor a Weidinger-féle fodrászat műkö-
dött, megszólaltak a géppuskák. nem 
lehet azt az érzést, azt a halálfélelmet 
leírni! hirtelen a mellemre, hasamra pil-
lantottam, végigtapogattam magam, 
hogy keresztüllőttek-e. Emlékszem, 
nagybátyám világháborús veterán volt, 
õ mesélte, hogy az ember nem is ve-
szi észre rögtön, ahogy keresztüllövik. 
hála istennek, nem volt baj! csak a 
fejünk felett tüzeltek a házakra. nyu-
godtan lépdeltem tovább a nővel, haza 
értem. aztán egy óra múlva visszajöt-
tek, kimentek a Kálváriához, és ahogy 
később megtudtuk, ott elengedték a 
magyar katonákat. Szóval ez volt a fi-
gyelmeztetésük, ha lövünk rájuk, lehet, 
hogy a saját honfitársainkat öljük meg. 
azután már nem emlékszem komoly 
dologra a környéken, néha volt egy-
egy puskaropogás, de amúgy semmi.
WL: miért pont éppen a szekeres ma-
tyi volt a vezető?
KJ: tudod, az anyja Daninger lány 
volt, a hentesüzletük pedig a Danin-
ger kocsma mellett volt. ’56 előtt valaki 
Harasztiról beköpte őket fekete vágás 
miatt (jól tudom, hogy ki, de ez most 
nem ide tartozik), elég az hozzá, hogy 
a szüleit elvitte az aVh. agyonverték 
őket, képzelheted, hogy nem szerette 
őket. Ettől függetlenül, amikor a forra-
dalom begyűrűzött hozzánk, és azt 
a bizonyos családot elfogták, a ma-

tyi mentette meg őket. Már majdnem 
lógtak, de a Szekeres leszedette őket 
és azt mondta: „Majd ha rendes világ 
lesz, a bíróság méltó ítéletet hoz”. Té-
vedett, azok a forradalom után is jó he-
lyen ültek.
WL: mi történt a forradalmárokkal, a 
vezetőkkel az orosz terror során?
KJ: a mai némedi úti óvodánál volt 

a rendőrség, emlékszem, a Matyit el-
kapták és elkezdték verni. De volt ott 
egy rendőr, a Kós Miki, itteni gyerek, 
kivette az Ávós kezéből a gumibotot 
és nyugalomra intette: „Ezt az embert 
ne bántsa!” Ezért a mondatáért azután 
le is szerelték. igen, a Kós és a Fábián 
volt a két, általunk is tisztelt rendőr. Ők 
ki mertek jönni közénk, őket nem bán-
totta senki. egyszer mondtuk a Kós-
nak: „Vedd le a csillagot a sapkádról!” 
Erre ő azt válaszolta okosan:”Nem én 
tettem rá, nem is veszem le!”  Aztán a 
vezetők között volt még a Brauswetter 
Jani, na őt nagyon kicsinálták. Előtte 
nálam bujkált, jó barátok voltunk, aztán 
egyik éjjel jött a Kós, hogy küldjem el a 
Janit, mert érte fognak jönni és engem 
is fellógatnak. Így tettem, ő másfél évet 
ült. meggondolatlan srác volt, nagyon 
akart balhézni. most Kanadában él, 
az �0-éves évfordulón itt volt pesten. 
szegény szekeres matyi pedig, azután 
három évre rá egy buliból hajnalban a 
zwick andor bácsi lovaskocsija alá haj-
tott és szörnyet halt.
WL: Józsi bácsi, harasztin is volt jubi-
leumi megemlékezés?
KJ: Jaj, ne is mondd! 200�-ban szól-
tak, hogy a Hősök Terén megünnep-
lik nálunk is az �0-éves évfordulót, és  
menjek, mert szép lesz, felavatják majd 
az ’56-os emlékművet is. A családom 
ból csak én nem tudtam, hogy nekem 
is jut szerep. elkezdték osztogatni az 
okleveleket, hát nem az én nevemet 
mondták utolsónak!? azért kaptam 
én is oklevelet, mert felkelőket búj-
tattam, így köszönték meg nekem! 
megható volt visszaemlékezni. erre 
az unokám a Janika hozzám szólt: 
„Papa, én tudtam, hogy kapsz te is, 
de ha elmondtuk volna, hát biztos 
nem jössz ki.” Ebben igaza volt.
WL: Józsi bácsi, köszönöm az inter-
jút. Erőt, egészséget kívánok az el-
következendőkre és remélem, hogy 
a jövőben nem zavarja meg Duna-
haraszti álmát lánctalpak csikorgása!

Wágner László
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A tájházi esküvő után beszélgettem Lé-
nárddal arról, hogy egy következő új-
ságcikk keretén belül segítsen nekem 
képet alkotni a rendszerváltás utáni 
kisebbségi életről, az önkormányzati 
forma kialakulásáról, illetve arról, hogy 
annak idején mi motiválta azokat az 
embereket – köztük őt is –, akik Du-
naharasztin a német kisebbségi életet 
felkarolták?  a házhoz érve eszembe 
jutnak srácéveim, amikor még buzgón 
nyulászkodtam és rengeteget jártam 
hártihoz káposztalevélért, lucernáért, 
szalmáért. Ha jól emlékszem a Szőlő-
hegy utcában akkor még lehetett te-
henet meg bikákat látni. csöngetek, 
Hárti nyit ajtót. Az előszobában Ani és 
Zwick Bandi már várnak. Leülünk, elő-
kerül a vörösbor és a mannheim szó-
dás palack. Nagyon meleg van, jóízűt 
kortyolunk a fröccsből.
Wágner László: emlékszel hárti, ar-
ról beszéltünk, hogy kronológiailag 
gyűjtsük össze azokat a momentu-
mokat, melyek a rendszerváltás óta, 
vagy talán már azelőtt megtörténtek, 
és amelyek kapcsán olyan nemzeti-
ségi törekvés indult el, amely ered-
ményeképpen a jelenlegi haraszti 
sváb szervezetek munkálkodnak, és 
Dunaharasztit különböző rendezvé-
nyeken ismertté teszik.
Mannheim Lénárd: tudod, én nem 
a legelejétől kapcsolódok hivatalo-

san a kisebbségi életbe, ezért szól-
tam zwick bandinak, tartson velünk, 
ő az évszámok tekintetében hiteles, 
illetve ismeri a kezdetek történetét.
Zwick András: az itthoni svábok 
szokásaikat, ünnepeiket függetlenül 
az önkormányzatiságtól az elmúlt 
évtizedekben is tartották. harasztin 
nem volt kitelepítés. természetesen a 
háború utáni időszaktól kezdve sváb-
nak lenni nem volt könnyű. Ahogy 
visszaemlékszem, ’89-után az első 
önkormányzati ciklusban nem volt 
német Kisebbségi Önkormányzat, 
de a változások az arra megéretteket 
már foglalkoztatták, a nemzeti öntu-
datra ébredés rozsdás mozgatórugói 
elkezdtek éledezni. akkor luttember-
ger gusztáv volt a polgármester. ab-
ban az évben a magyarországi né-
metek Demokratikus szövetségének 
a Kertészeti egyetemen megtartott 
kongresszusán Dunaharasztit Fajta 
Józsi bácsi, volt tsz-elnök és Kalte-
necker Ferenc képviselte. már most 
szeretném megemlíteni, habár Feri 
sajnos már nincs köztünk, de neki na-
gyon sokat köszönhetünk azért, hogy 
Dunaharasztin élénk és minőségi a 
sváb élet! ezen a kongresszuson a 
német kisebbség szervezeti jövőképe 
már kialakulóban volt. ezután Ferivel 
elkezdtünk – persze pozitív értelem-
ben – „nyüzsögni”, annak érdekében, 

hogy az első, még kezdetleges ha-
raszti német szervezetet létrehozzuk. 
megalakult egy munkaközösség.
Mannheim Ani: ha jól emlékszem ott 
már a nusa és a Drescher is bent volt.
ZA: Jól emlékszel ani, pontosan Ver-
sánszky nusa, Kaltenecker Feri, Dres-
cher Feri, grimm erzsi, makay Klári, 
sándorné Fodor mari, szervezetünk 
’90-ben alakult. abban az évben pün-
kösdkor már tartottunk egy nemzeti-
ségi napot, ahol a hunyadi általános 
iskola, az erzsébeti zeneiskola zene-
kara adta a műsort. Emlékszem meg-
hívtuk az akkori nyolc legidősebb du-
naharaszti sváb embert, akiket külön 
köszöntöttünk, azután a rendezvényt 
bál követte. ’91-ben alakult meg az 
első hivatalos szervezet, a Haraszti 
ifjúsági tánccsoport, ami egyesület 
lett, ebből alakult ki az NIHD, ponto-
sabban a német ifjúsági hagyomány-
őrző Dunaharaszti egyesület. 2000-ig 
jómagam, azután schubert tamás, 
majd gulyás laci vezették az egye-
sületet. Az első tagok Wágner Gábor, 
Jakab Feri, geyerhosz pisti, gulyás 
laci, hamar timi, rötzer Viki, Kreisz 
györgyi, Kaltenecker mariann voltak. 
remélem mindenkit felsoroltam, nem 
szeretnék senkit se megsérteni azzal, 
hogy kihagyom.
WL: hárti, emlékeztek, hogy mikor 
volt először gyertyaúsztatás?
ML: Úgy emlékszem ’92-ben volt elő-
ször gyertyaúsztatás, előtte német 
mise. ez még a luttenberger kor-
szakban volt. 
ZA: én meg arra emlékszem, hogy 
akkor vonultunk először zászlóval, a 
gerber Feri vitte. sajnos akkoriban 
nem volt igazi pénzügyi támogatása a 
haraszti sváb kezdeményezéseknek.
WL: A kisebbség igazi tömörítő for-
mája, a német Kisebbségi Önkor-
mányzat mikor alakult meg? hárti, te 
mire emlékszel?
ML: ’94-ben alakult meg nKÖ az ak-
tuális törvények segítségével, mivel 
abban az évben oszlott fel a magyar-
országi németek Demokratikus szö-
vetsége. A tagok: Bauer György, Ver-
sánszky anna, Kaltenecker Ferenc, 
helfrich mihály és zwick andrás vol-
tak. én annak idején még nem voltam 
a szervezet tagja, de a rendezvénye-
ket folyamatosan követtem, ahol szük-
ség volt rám segítettem, mentem.
ZA: Volt egy érdekes momentuma en-

„Valamit jobban csinálni …” 
Beszélgetés Mannheim Lénárddal a dunaharaszti német 
kisebbségi élet kialakulásáról. Az eszmecseréhez Mannheim 
Lénárdné, Ani és Zwick András is kapcsolódott.

Asszonykórus a svábbálon 1990-ben
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nek az évnek az országos németséget 
illetően. Haraszti is csatlakozott ahhoz 
az aláírásgyűjtéshez, ami azt célozta, 
hogy a kárpótlást ne csak a ’4�-es év-
től vizsgálják az állami szervek, hanem 
’45-től, hiszen a svábok kitelepítése és 
vagyonelkobzása a Kisgazda párt köz-
reműködésével ’47-re befejeződött, te-
hát a magyarországi németek semmi-
lyen kárpótlási igényt nem jelenthettek 
volna be. Az aláírásgyűjtés kapcsán a 
parlament módosította az évszámot, 
’45-től vizsgálták a kárpótlási igényeket. 
ebben az évben kezdtük el harcunkat a 
Fő út 61. szám alatti helyiségért, melyet 
székhelyül választottunk. ’9�-ben ren-
deztük meg először a sváb napokat a 
régi fatemplom (granárium helyén állt) 
védőszentje, Szent Jakab tiszteletére a 
taksonyi búcsú előtt egy héttel, a piac-
téren cirkuszi sátorban, ami vasárnapra 
majdnem összedőlt. Vecsési fúvósok 
és egy Dél-tiroli zenekar meranból ját-
szott, vecsési és ráckevei tánccsopor-
tok táncoltak. Innentől kétévente tartot-
tuk a sváb napokat, ami nagyon szép 
hagyománnyá kerekedett.
ML: ’98-ban már én is az nKÖ tagja 
lettem, abban az évben bauer gyuri 
már nem indult. Úgy gondoltam meg-
próbálom, hátha tudok valamit jobban 
csinálni, ezzel pedig segíteni a haraszti 
svábságnak. a 2002-es választásokon 
rajtam kívül feleségem, ani is bejutott, 
ezen kívül zwick bandi, Kroh pisti és 
schubert tamás. a jelenlegi felállás 
200�-ban alakult ki és ahogy ez köz-
tudott, ani vezetése mellett én, zwick 
bandi, rabenspeck erzsi és schäffer 
istván alkotjuk a dunaharaszti német-
ség kisebbség önkormányzatát. 
WL: tulajdonképpen hol is volt a szék-
helyetek?
MA: addigra sikerült megszereznünk 
a már említett Fő út 61-es szám alatti 
helyiséget, amelyet német belügymi-
nisztériumi támogatásból rendeztünk 
be. azóta pedig rendületlenül szerve-
zünk és próbáljuk nemzetiségünket 
felemelni.
WL: Kár hogy most nincs velünk erzsi, 
illetve istván, hiszen a mai találkozót 
elvileg hárti, csak veled terveztem. azt 
szeretném megkérdezni tőletek, hogy 
mire vagytok igazán büszkék vissza-
tekintve az elmúlt évekre? hárti?
ML: én arra vagyok büszke, hogy 
nagyon jó párbeszédet sikerült kiala-
kítani az Önkormányzattal, a testületi 

tagokkal, így értékelik a munkánkat 
és komoly anyagi támogatással szá-
molhatunk minden évben. 200�-tól 12 
millió forint az éves költségvetésünk! 
nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Kis-
duna televízióval, akik fontos szerepet 
jatszanak rendezvényeink képi megje-
lenítésében. ezen kívül elértük azt is, 
hogy újra zenés körmenetek vannak 
Feltámadáskor és Úr napján.
WL: ani, te mire emlékszel szívesen?
MA: én arra vagyok büszke, hogy 
létrejöttek a különböző sváb szerve-
zetek, tánccsoportok, egyesületek, 
énekkar és, hogy ezek a csoportok az 
országos megmérettetéseken komoly 
helyezéseket érnek el. ezen kívül kom-
munikációt alakítottunk ki a környező 
települések között, melyet Együttmű-
ködési megállapodásban rögzítettünk 
s melyhez csepel, soroksár, erzsébet, 
taksony, Varsány, Újhartyán és ha-
raszti német kisebbségi önkormány-
zatai tartoznak.
WL: bandi, végezetül téged kérdezlek, 
neked mi volt kedves az indulástól?
ZA: Az előttem szólók szinte már 
mindent elmondtak én még azért 
megemlíteném a minden évben 
megrendezésre kerülő pünkösdi 
Kórustalálkozót, a gyertyaúsztatást, 
melyet nepomuki szent János és 
egyben a Harasztira települő svá-
bok emlékére rendezünk és a sváb 
napokat. büszke vagyok arra, hogy 
harasztinak ’9�-óta testvérvárosa 
altdorf és ez a kapcsolat nagyon 
gyümölcsöző. Végül engedd meg, 
hogy felsoroljam név szerint a szer-
vezeteinket, hogy ezzel minden ér-
deklődő megismerhessen minket: 
haraszti sváb Dalkör, zipfelmütz 
tánccsoport, zipfelmütz trio, zipfel-
mütz Quintett, rosinen tánccsoport, 
Dunaharaszti svábok egyesülete 
(Dse), haraszti Fiatal svábok egye-
sülete (hFse), lustige schwaben 
tánccsoport, német ifjúsági hagyo-

mányőrző Egyesület Dunaharaszti 
(nihD), blumen-strauss trió.
WL: igaz, hogy mi csak két éve léte-
zünk, de ugye most már ide sorolhat-
juk a heimatland harast alapítványt 
és a tájházat is?
ZA: természetesen, ez így teljes.
WL: nagyon szépen köszönöm 
mindnyájatoktól az információkat, az 
elmúlt évek tartalmas munkáját és 
egyben kívánok nektek rengeteg erőt 
és sok-sok kitartást a további mun-
kákhoz! Köszönöm mindezt a ha-
raszti svábok nevében is!

Időközben augusztus 29-én a 
szántóban megtartotta 2�. házassá-
gi évfordulóját mannheim lénárd és 
felesége, puchele anna. Jómagam 
és az alapítvány nevében ezúton kí-
vánok nekik sok örömet, további sike-
res, boldog éveket!                      W.L.

Untermais, Dél-Tirol, 1995-ben

Gyertyaúsztatás 1992-ben

Eskütétel után 2002-ben
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a német Kisebbségi Önkormányzat 
két ifjúsági tánccsoportja, valamint 
hozzájuk kapcsolódóan a haraster 
Dormusik fúvószenekar szokatlanul 
gazdag nyarat tudhatnak maguk mö-
gött. a zipfelmütz július 10-én utazha-
tott a lustige schwaben tánccsoport-
tal partnervárosunk altdorf legneve-
zetesebb ünnepére, a Wallenstein ün-
nepi játékokra. szombaton nürnberg 
nevezetességeivel ismerkedhetett a 
csapat, este pedig altdorf piacterén 
vehettünk részt a „hosszú éjszakán”. 
Másnap délelőtt a tánccsoportok szí-
nesítették az ünnepi programot, dél-
után pedig a történelmi hagyomány-
őrző csoportokkal együtt vettek részt 
az ünnepet záró felvonuláson.

Július 2�-én szintén hosszú hétvége 
kezdődött, szombaton a Zipfelmütz és 
a rosinen tánccsoportok valamint a 
haraster Dorfmusik csolnokra indul-
tak. a helyi tánccsoport hívta meg az 
együtteseket a csolnoki Falunapra. 
Az ünnepi felvonulást követően a sör-
sátor színpadán folyt a műsor. Mind-
három együttes óriási sikert aratott, 
kiváltképp saját koreográfiáink kap-
tak nagy ovációt. sajnos az esti bált 
már nem várhattuk meg, mert el kel-
lett foglalni a szállásunkat sopronban. 
másnap 10 órára mönchhofba (barát-
falu, burgenland) voltunk hivatalosak 
a haubenwallner család falumúzeu-
mába. a múzeumkápolnában szent-
mise nyitotta meg a kézművesnapot, 
majd 11 órakor kezdődött a haraszti 
csoportok műsora. A Zipfelmütz tánc-

csoport a pest Környéki sváb táncok, 
ceglédberceli ugrós és zeppel polka 
című táncokat, a Rosinen az Arató-
ünnep, Újfalusi Körtánc, Fuhrmanns-
marsch és annalina polka koreográ-
fiákat mutatta be. Jó érzés volt, hogy 
a közönség az ismert dalokat lelkesen 
énekelte. a táncok után a zipfelmütz 
Trió adott elő néhány népdalt, majd 
a haraster Dorfmusik ráadásokkal 
hosszabbodott koncertje következett. 
Műsorunk több mint egy órával bővült, 
hála a lelkes közönségnek. hazafelé 
a szomszédtelepülés Frauenkirchen 
búcsújárótemplomát keresték fel az 
együttesek. a templomlátogatók örö-
mére zenészeink charpentier te Deum 
című művét adták elő az oltár előtt.

augusztus �-én este a zipfelmütz 
Majosháza falunapi műsorán sze-
repelt. másnap, 8-án ismét a három 
csoport együtt indult útnak, moson-
magyaróvár mellé, Jánossomorjára, 
a helyi fúvósok meghívására. a tánc 
és zenekari bemutatók után nagysze-
rű vendéglátásban volt részünk (ke-
mencében sült csülök).

másnap reggel a rosinen tánccso-
port korán reggel indult liptódra (ba-
ranya megye), egyhetes tánctáborba. 
A kitűzött célt, a Farsangnyitó c. ko-
reográfia elsajátítását Szeidl Klaudia, 
Kindlinger József és szeidl sándor se-
gítségével érték el. augusztus 1�-én 
váltotta liptódon a rosinen-t a zipfel-
mütz. számukra a marsch und zeppel 
elsajátítása volt a cél lukács péter ás 
pénzes hajnalka vezetésével. mindkét 

együttes magas szinten oldotta meg 
a „házifeladatot”, emellett a Zipfelmütz 
eleget tett egy babarci és egy vémén-
di meghívásnak is.

augusztus 20-án a   haraster Dorf-
musik zenekar a következő művek-
kel működött közre itthon az ünnepi 
szentmisén: Haydn: St. Anton Choral, 
trombitaverseny andante tétel; J. s. 
Bach: Bist du bei mir Choral és Johann 
Fischer: Marcia Larghetto. Az ünnep-
séget térzene követte magyar, osztrák 
és német történelmi indulókkal.

A tánccsoportok „nyári szezonzáró” 
fellépése a helyi német Kisebbségi 
Önkormányzat haraszti sváb napok 
című rendezvényén történt.

A Hősök terén a Vecsési Fúvószene-
kar és a Dorfmusik térzenéjét színes 
felvonulás követte a haraszti – nihD, 
lustige schwaben, rosinen, zipfel-
mütz, és a vendég –csolnok, Újhar-
tyán, tánccsoportok részvételével. 

1�.00 órától egy színes, színvona-
las műsoron vettünk részt az említett 
tánccsoportok és zenekarok, valamint 
a taksonyi Fúvószenekar, a haraszti 
Sváb Dalkör és a Soroksári férfikórus 
közreműködésével. Külön öröm volt, 
hogy a műsor végén a Rosinen és a 
zipfelmütz együtt mutathatta be a bis 
bald, auf Wiederseh’n polkát, persze 
a Dorfmusik zenéjére.

e helyen is szeretnénk köszönetet 
mondani a Dunaharaszti német Ki-
sebbségi Önkormányzatnak, Duna-
haraszti Város Önkormányzatának és 
a magyarországi nemzeti és etnikai 
Kisebbségekért Közalapítványnak a 
csoportok, és rendezvények támoga-
tásáért.

Hommer Anna, Kátai Edina

Egy mozgalmas nyár 
Zipfelmütz, Rosinen, Haraster Dorfmusik
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a német ifjúsági hagyományõrzõ 
egyesület Dunaharaszti az idén ismét 
nagy és hosszú útra vállalkozott. az 
elmúlt évekhez hasonlóan ismét eu-
ropeade-ra utazott a táncos csapat. 
immár 9. alkalommal kezdett bele év 
elején mindenki a készülõdésbe. sok 
külön táncpróba, ruhapróba, énekpró-
ba után az �0 fõs csoport nagy vára-
kozással indult el. 2009-ben litvánia 
Klaipeda városára várt a feladat, hogy 
1�0 csoport közel tízezer táncosának 
és zenészének lehetõséget adjon egy 
nagyszerû fesztiválon való részvételre. 
szeretném megköszönni mindenkinek 
a felkészülés alatti sok-sok munkát, fá-
radságot, türelmet, kitartást, támoga-
tóinknak a segítséget. 
Gulyás László, az egyesület vezetõje

sok európai tánccsoport jött el, litvá-
nok, spanyolok, portugálok, angolok, 
románok, hollandok, észtek, németek, 
olaszok, görögök… sőt még eszkimók-
kal is találkoztunk. ám visszaköszöntek 
ismerős arcok is tavalyról.
 Július 20.-án este 10-kor nagy bőrön-
dökkel érkezetünk szokásos gyüleke-
zési helyünkre, a piactérre. utunk len-
gyelországon keresztül vezetett, első 
szálláshelyünket, byalistok-ot 20 órányi 
buszozás után értük el. másnap újabb 
tíz óra utazás várt ránk Klaipeda-ba, 
egy régi litván városba a balti-tenger 
partján.
 Megérkezés után először is felderítet-
tük a környéket. az utcák tele voltak tán-
cosokkal, a kirakodóvásáron sokféle 
litván kézműves portéka közül lehetett 
választani. minden sarkon más-más 
csoport táncolt saját zenéjére, saját 
zenekarával. Volt köztük egy másik ma-
gyarországi sváb tánccsoport is. a ma-
gyar csapatok mindig nagy ujjongással 
és tapssal tisztelték meg a másikat, így 
magabiztosabban táncolhattunk, s ez 
nagyon jó érzés volt. másnap este volt 
a nyitógála. egy nagy stadionban négy 
kisebb színpad volt egymás mellett és 

két fedett színpad, ahol a zenekarok 
foglalhattak helyet. nagy sikerünk volt. 
a másik magyarországi sváb tánccso-
porttal közös gálatáncot adtunk elő. 
este az úgynevezett bynight-ra, egy 
szabadtéri táncos rendezvényre men-
tünk, ahol különféle európai zenekarok 
szórakoztatták a közönséget. Követ-
kezõ délelőtt a próbán megjelent egy 
tV stáb, akik riportokat készítettek az 
egyesület tagjaival és lekamerázták 
minden mozdulatunkat az öltözködés-
től a hajfonási technikákig. Ezt a videót 
majd meg lehet tekinteni az interneten. 
aznap egy félórás fellépésünk volt egy 
kis téren, ahol fél perc alatt nagy tömeg 
vett körül minket. a táncok között volt a 
Zenész polka, Vörösvári rezgős polka, 
schwung, aufmarsch, ratsch polka, 
Farsangnyitó, steier, bisbald, harasz-
ti polka, sváb hangulat… este ugyan-
ott léptünk fel, ahol a nyitógála zajlott, 
mert a meghívott tíz csoport egyike mi 
voltunk. A rossz idő ellenére nagy kö-
zönség várt minket. Másnap délelőtt is 
félórás fellépésünk volt, délután pedig a 
menet, ahol zsűri előtt vonultunk el. Itt 
minden országot a saját nyelvén üdvö-
zöltek. Fantasztikus látványt nyújtott a 
több kilométer hosszú menet. minden 
csapat maga előtt vitte országa, váro-
sa és az eu zászlaját. mi egy táblát is 
vittünk magunkkal: Ungarndeutscher 
trachtenverein harast. Így vonultunk 
végig a város macskakővel kirakott régi 
utcáin, ahol a nehéz „táncparkett” elle-
nére ismét nagy sikert arattunk. utolsó 
előtti nap kirándulást tettünk a Balti ten-
ger partjára. a merészebbek bementek 
fürdeni a hideg tengerbe, néhányan vi-
szont csak kagylót gyűjtögettek, sétál-
gattak a fehér homokos tengerparton. 
este megnéztük a zárógálát, ahol mi 
már nem léptünk fel. 

számunkra ez az út örök emlék ma-
rad, bármikor szívesen visszamennénk 
és már most várjuk a jövő nyarat, ami-
kor  majd Dél-tirolt hódítjuk meg.

 Horváth Beáta, Wágner Flóra

KultÚra

...volt egy régóta eladósorba került 
lyány, ki abban biztos vala, hogy 
neki egyszer szülővárosában sváb 
esküvője lesz.

bár anyukája németországból ke-
veredett kicsiny hazánkba, de sem ő, 
sem a kedves mama nem volt sváb. 
ennek ellenére gyerekkorában a he-
lyi németajkúak szüntelenül haraszti 
svábul beszéltek hozzá, hisz biztosan 
érti. nem értette! sebaj, neki így is 
sváb esküvője lesz! Többéves kitartó 
önreklámozás után végül megkérte a 
kezét egy daliás német ifjú. 

nem tudni, kinek az agyából pattant 
ki az isteni szikra, hogy a tájházban 
kellene a németországi rokonságnak 
ismerkedési estet tartani. a heimat-
museum oszlopos tagjai minden-
esetre remek ötletnek tartották. nem 
csak a helyszínt bocsájtották feltétlen 
rendelkezésre, körbe is kalauzolták 
a vendégsereget a házon és a több 
mint �00 éves sváb történelmen.

Az Aachenből, Mönchengladbach-
ból, Zinnwaldból vagy Münchenből 
érkezett vendégek őszinte elismerés-
sel bólogattak. ámultak a sok régi, 
díszes tárgyon, a megannyi kedves 
anekdotán. Ès nem utolsó sorban  a 
parányi csapat munkáján, akik há-
zat vettek, otthont adtak ennek a sok 
szép holminak, akiknek lelkesedése 
ragályként fertőzött meg másokat. 

a legtöbb vendég amúgy a gulyást 
vagy a csárdást is csak hírből ismer-
te. ez utóbbi szerencsére ennyiben is 
maradt, hiszen ha már sváb esküvö, 
akkor polka! Ès kitől lehetne ezt job-
ban elsajátítani, mint a helyi tánccso-
port néhány tagjától?! Jöttek is lelke-
sen megmozgatni a tehetségtelennek 
vélt lábakat. 

Èjbe menőleg mulattak, majd szom-
baton az esküvőn kamatoztatták  a 
rendkívüli „gyorstalpalón“ felszedett 
tudást és még ma is lelkendezve ára-
doznak, ha a tájházra gondolnak.

egyszer volt, hol nem volt... tény-
leg így volt! nem volt mese! ez volt 
a halász-meyer-molnár-bohnen-en-
gels-ennulat-Kreisz-strasser-Yildiz-
schönherr család ismerkedési estjé-
nek igaz története!!!

Andrea Halász-Meyer

Egyszer volt, 
hol nem volt... 

Europeade Litvániában
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gasztrOnÓmia

A búcsúra főzött menü sok hason-
lóságot mutat az esküvőkön tálalt 
ételsorral. Első fogásként paprikás 
csirkelevest vagy tyúkhúslevest szol-
gáltak fel. A levesben főtt húshoz 
paradicsomszószt kínáltak, a pap-
rikás csirkéhez kuglóf dukált. A fő-
étel hagyományosan sült kacsa volt 
dinsztelt káposztával, párolt rizzsel, 
de került rántott csirke is az asztalra. 
a süteményes tálról nem hiányozha-
tott preckedli és a nuszpega. tavaly 
már többek között megadtuk a kuglóf 
receptjét, most egy másik változatot 
közlünk a paprikás csirke, és a nusz-
pega receptjének társaságában.

Paprikás csirke
1 fej apróra vágott hagymát meg-
dinsztelünk egy kis zsíron, majd be-
leteszünk egy kevés pirospaprikát, 
rátesszük az összevágott csirkeapró-
lékot (nem baj persze, ha csirkecomb 
is akad az aprólékban!). Karikára 
vágott répát adunk hozzá, meg egy 
paradicsomot és egy paprikát (eze-
ket tálalás előtt kivesszük a levesből). 
Babérlevéllel, sóval, borssal fűsze-
rezzük, majd felengedjük vízzel. ha 
megfőtt, tejföllel behabarjuk. Kuglóf 
kíséretében tesszük asztalra.

Kuglóf
20 dkg vajat habosra keverünk, az-
után egyenként beleütünk � egész 
tojást és minden tojás után egy csa-
pott evőkanál lisztet. Jól eldolgoz-
zuk, majd � dkg kevés tejen futtatott 
élesztőt, 2 dl tejet, 30 dkg lisztet, 5 

dkg mazsolát, pici sót, 1-2 evőkanál 
cukrot és egy fél citrom reszelt héját 
adjuk hozzá és sima tésztává verjük 
ki. Kikent, liszttel meghintett formába 
öntjük, de úgy, hogy csak egyharmad 
részéig érjen a tészta. Kelni hagyjuk, 
amíg háromnegyed részig megtelik a 
forma (kb. egy óra). akkor közepes 
tűznél 45 percig sütjük. Rögtön kibo-
rítjuk a formából.

Nuszpega
�0 dkg dió, � tojás fehérje, �0 dkg 
kristálycukor, pár csepp citromlé és 
ostyalap szükséges hozzá.

Felverjük a tojásfehérjét, hozzáad-
juk a kristálycukrot és tovább verjük, 
amíg kemény hab lesz. Azután gőz 
felett további öt percig verjük, csak 
ezután tesszük bele a diót. az ostya-
lapot csíkokra vágjuk, megkenjük a 
masszával és a csíkokat őzgerincfor-
ma hátuljára helyezzük. Alacsony hő-
fokon inkább szárítjuk, mint sütjük (ha 
nagyon megsütjük, kemény lesz).

Menü búcsúkor

„Itt van az ősz, itt van újra” – ideje 
elvégezni az őszi munkálatokat ker-
tünkben.

Ez az időszak kedvez a fák és cser-
jék ültetéséhez. gondosan válasszuk 
ki az ültetni kívánt fajtát. Vegyük figye-
lembe a helyigényét, fény, valamint ta-
laj iránti igényét. Fáknak l x 1 x 1, cser-
jéknek 0,4 x 0,4 x 0,4 méteres gödröt 
ássunk. a nagyon laza valamint a na-
gyon kötött talajt tőzeg hozzáadásával 
javíthatjuk. a gödrök aljára érett istálló 
trágyát vagy műtrágyát tegyünk. Ha 
földlabdás fát ültetünk, akkor a jutazsá-
kot bontsuk ki, a törzsről hajtogassuk 
bele az ültető gödörbe, de magáról a 
földlabdáról nem kell eltávolítani, mert 
az idővel elbomlik a föld alatt. Ha szél-
nek kitett helyre ültetjük a fákat, akkor 
érdemes támrúddal megtámasztani. 
beültetés után alaposan öntözzük be a 
növényeket.

Ősszel ültetjük el hagymás növé-
nyeinket kertünkben. a talajt gondo-
san előkészítjük. Felássuk, talajjaví-
tást végzünk tőzeg bekeverésével, 
megtrágyázzuk és a felületét szépen 
elgereblyézzük. a hagymákat kb. �-8 
cm mélyre ültessük. a tulipánhagy-
mák közé árvácskákat ültethetünk, 
melyek a fagyokig pompás színvi-
lágukkal gyönyörködtetnek minket. 
Ezeket a növényeket a fagyok előtt 
fenyőgallyal vagy lombbal takarjuk le, 
kora tavasszal pedig vegyük le róluk 
a borítást. Így a tulipános kiskertünk 
igazi virágpompával díszlik.

a dália, kardvirág és a canna gu-
móit a fagyok előtt fel kell szedni es 
száraz hűvös helyen teleltetni. Szep-
temberben már az éjszakák lehűlnek, 
így a kint lévő szobanövényeink köny-
nyen megfázhatnak. érdemes szép 
lassan behordani őket a lakásba, 
megkeresni nekik a megfelelő helyet, 
hogy a tél folyamán kellő mennyiségű 
fényhez jussanak.

Kertészet



19Dunaharaszti német nemzetiségi Kulturális lap • haraster ungarnDeutsches Kulturelles blatt

a leandereket, muskátlikat, medi-
terrán növényeinket is be kell vinni. 
ezeket a növényeket vágjuk vissza és 
rovarirtó szerrel kezeljük le, mert sok 
kártevőt vihetünk be lakásunkba.

a fagyérzékeny cserjéket, rózsákat, 
fiatal fákat télire takarjuk szalmával, 
vagy marhatrágyával.

Ősszel ne használjunk nitrogén mű-
trágyát, mert tavasszal a növények 
érzékenyek lesznek a betegségekre. 
ilyenkor a foszfor és kálium hatóanya-
gokat kell kijuttatni kertünkbe.

Őszi gyepgondozás: ősszel kom-
poszt kiszórása kifejezetten hasznos, 
de komposzt helyett ne használjunk 
trágyát, mert kiégeti a füvet. a táp-
anyag utánpótlás során a kálium 
hatóanyagú műtrágyákat részesítsük 
előnyben, valamint mohás területe-
ken használjunk kén- és vasszulfátot.

A lehullott lombot gyűjtsük össze, 
különösen a gesztenyefák, valamint 
azok alatt a fák és cserjék alatt me-
lyeken betegséget észlelünk, mert 
ezáltal megakadályozhatjuk a kárte-
vők áttelelését.

tájházunknak augusztus óta új 
gondnoka van, akit most szeretnénk 
megismertetni olvasóinkkal is.

a jövõben réder istvánné, Wich-
ner Katalin fogadja nyitva tartási 
idõben a látogatókat, õ gondos-
kodik a tájházban a rendrõl, tiszta-
ságról. 

Szeretettel köszöntjük õt a „táj-
házasok” csapatában és reméljük, 
hogy hosszútávon számíthatunk 
munkájára, melyhez lapunk hasáb-
jain is jó egészséget kívánunk.

KépzÕmÛVészet

a XV. szemes Fesztivál egyik kiemelt 
programja a 365 belső lépés 100 
méteren című különleges kiállítás, 
melyet a balaton partján található, 
átépítés alatt álló épületben tartanak 
a fesztivál nyitó napja éjszakájától a 
rendezvény végéig.

A kiállítás négy dunaharaszti képző-
művész - Artner Ilona, Lehel Endre, 
mikó F. lászló, Volker schwarz - több, 
mint 100 méter hosszú, 365 képből 
álló alkotása.

A művészek Háló Gyula, baptista 
lelkész „NAPI ADAGOK” című könyvé-
ből kiindulva, a könyv 365 napra szóló 
bátorító szavai szellemében készítették 
el képeiket, mely így, egy 100 métert 
meghaladó önálló alkotássá állt össze. 
a képek nem a szövegek illusztrációi, 
hanem azok szellemiségéből kiindul-
va, a szövegeket továbbépítő - vagy 
éppen egyszerűsítő - önálló művek.  
a tárlat különlegességét a közös mun-
ka, a négy különböző stílust képviselő 
művész összességében mégis egysé-
ges egészet alkotó munkája adja, mely 
a szövegeket teljes értékű „társként” 
kapcsolja be az alkotásba…

a fenti sorok 2009. július 2�-án este 
10 órakor hangzottak el balatonsze-

mesen, a kiállítás megnyitóján. Két év-
vel ezelőtt, mikor az ötlet megszületett 
még nem tudtuk mibe vágunk bele, 
hogy mennyi munka, mennyi idő és 
mennyi pénz kell egy ekkora projekt 
megvalósításához. De azt sem sejtet-
tük még, hogy mennyi segítő kéz fog 
bábáskodni önzetlenül, hogy a kiállítás 
megszülessen. a polgármesteri keret-
ből kapott támogatással megoldódott 
a ��� db kép installációja, így �2 db 
1�0x40 cm-es fatablón váltak láthatóvá 
a képek az idézetekkel együtt, amit a ii 
rákóczi Ferenc általános iskola rajz-
termében állíthattunk össze. a szemesi 
szervezők biztosítottak számunkra zárt 
teherautót a szállításhoz. az átépítés 
alatt álló szálloda natúr környezete a 
szintén szponzoroktól kapott térelvá-
lasztó textil és nád felületekkel együtt ki-
tűnő kiállítótérnek bizonyult. A megnyitó 
is pompásan sikerült, tekintve, hogy 
legalább kétszázan tolongtak a képek 
előtt. Nagy megtiszteltetés számunk-
ra, hogy városunkból tisztes számú 
különítmény, mintegy 40-50 fő érkezett 
erre az estére a szemesi „art-kikötőbe”, 
melyet a népszabadság több mint ne-
gyedoldalas tudósításában „Gondolat-
kikötőnek” keresztelt el. A négynapos 
nyitva tartás alatt rengeteg látogatónk 
volt, akik nagy elismeréssel nyilatkoztak 
a  képekről, versekről, melyek mint kö-
zös gyermekeink, immáron talpra álltak  
és elkezdték önálló életüket. 

az alábbi linken látható a megnyitóról 
készült kisfilm:
www.youtube.com/
watch?v=TUeWynfYCq0

az alkotók nevében mégegyszer kö-
szönjük a sok segítséget.

lehel

365 belső lépés 100 méteren 

rÖViD hÍreK



Sváb esküvõ és a 
tájház 2. születésnapja


