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Tisztelt Olvasók!
 

nagy szeretettel köszöntök ismételten 
minden kedves dunaharasztit a hei-
matland magazin hasábjain.

Az elmúlt időszakban sajnos kima-
radt két példányszám is, melynek el-
sődleges oka a pénzügyi óvatosság 
volt. A 2010-ben újólag induló Német 
Nemzetiségi Önkormányzat forráshát-
rányban volt az előző évekhez képest, 
éppen ezért a 2011-es esztendő finan-
szírozási kihívásokkal volt tarkítva. Ezú-
ton köszönjük a német civil szervezetek 
kompromisszumkészségét, megérté-
sét és segítségét, mellyel kifelé észre-
vétlenné tettük ezt a feszültséget.

Tehát egy kicsit összegezve a 2011-
es esztendőt…

Legfontosabb feladatunk a német 
civil szervezetek folyamatos és elégsé-
ges pénzügyi támogatása, a kulturális 
és hagyományőrző feladatok hiányta-
lan bevégzése volt. Visszatekintve nem 
panaszkodhatunk, egyetlen egy prog-
ram, itthoni vagy akár vidéki szereplés 
nem csorbult, folyamatosan és magas 
színvonalon visszük Dunaharaszti hí-
rét az országban, a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat pedig folyamatos 
kapcsolatban van a város vezetésével 
aktuális terveinek magvalósítása érde-
kében. Természetesen nem sikerülhet 
minden ötletünk azonnal, természete-
sen az ellenvéleményekre is adnunk 
kell, természetesen néhány cél meg-
valósítása még várat magára, viszont 
higgyék el, folyamatosan rajta tartjuk a 
szemünket azokon a megoldandó fel-
adatokon, melyeket fontosnak tartunk 
megoldani.

Legyen ez első körben nem más, 
mint komolyabb szerepet adni a ci-
vil szervezetek részére a fiatal veze-
tők bevonásával pont azért, hogy egy-
ségesen gondolkodva, a rendezvények 
felelősségét még jobban átérezve és 
természetesen a siker babérjainak le-
aratását együtt élvezve kovácsolódjon 
össze folyamatosan, lépésről lépésre 
az idősebb tapasztaltabb generáció 
a fiatalos lendülettel. Akik szemmel kí-
sérik ezt a folyamatot láthatják, hogy 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
saját rendezvényein gyakorlatilag nem 
engedi meg azt, hogy a civil szerveze-
tek, akár csak ottlétükkel is, ne legye-
nek részesei egy-egy programnak. Ez 
így volt már a tavalyi Májusfa Állításon, 

a Gyertyaúsztatáson, a Tutajos Találko-
zón, a Kenyérünnepen, de az elmúlt két 
Farsangtemetésen is. 

A civil szervezetek összhangja mel-
lett a német nemzetiség globális ér-
dekeit is szem előtt kell tartanunk. 
Lassan két éve, hogy a német nem-
zetiségi vezetés új székhelyet ke-
res magának, hiszen a Városházával 
szembeni Kussbach ház épülete nem 
csak hogy elhanyagolt és idős, hanem 
a tél folyamán életveszélyessé vált, a 
födém több ponton is megrogyott, az 
épület belsejében több ujjnyi vastagsá-
gú repedések tarkítják a falazatot. Arról 
is többször informáltuk már a közös-
séget és természetesen a város veze-
tését is, hogy a német tánccsoportok 
éves, több milliós bérleti díj költségét 
okos gondolkodással és a város segít-
ségével egy ingatlanba kellene fektetni. 
Egy ilyen helyszínen méltóképpen vé-
gezhetné a német nemzetiségi Ön-
kormányzat a munkáját és foglalná-
nak helyet a német civil szervezetek 
együttesen. Megfelelő vásárlás vagy 
egy kisebb tőkéből megfinanszírozott 
átalakítás után pedig alkalmas táncter-
met tudnánk kialakítani minden egyes 
tánccsoport és énekcsoport (közel tíz 
csoport) számára. Még mielőtt bárki 
felhorkanna azon, hogy a németség az 
ország s így a város szűkebb anyagi 
lehetőségei mellett pénzt igényel egy 
ilyen beruházáshoz, meg kell nyugtas-
sam Önöket, tévednek.

A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat felajánlotta, hogy éves forrásából 
megfinanszíroz egy ingatlanvásár-
lást abban az esetben, ha a város a 
hitelkonstrukció mögött áll, mint ahogy 
történt ez már más esetben is, más 
szervezet ingatlanszerzésénél. tehát 
mi nem pénzt kérünk, hanem felelő-
sen gondolkodva, a jövőt építve pénzt 
adunk, hiszen egy városi ingatlan és 
abban folyó kulturális munka Dunaha-
raszti értékét növeli. Sajnos ezek a tár-
gyalások az elmúlt hónapokban meg-
akadtak, mivel 2012 januárjától - az 
állam nagyobb kontrolljával - az önkor-
mányzatokra megváltozott finanszíro-
zási politika érvényes. Ettől függetlenül 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
égető és mihamarabb megoldandó 
témának tekinti ezt az ügyet és rövide-
sen megkeresi az Önkormányzatot át-
dolgozott elképzeléseivel.

Viszont komoly sikernek könyve-

lünk el egy elért eredményt. Az elmúlt 
években többször kihangsúlyoztuk, 
hogy a szomszédos településekhez 
hasonlóan, a német nemzetiségi kul-
turális életben a kistérségben éllovas 
Dunaharasztinak szükséges len-
ne a német oktatásnak egy emel-
tebb szintű formáját is választa-
nia. Miért lényegbevágó ez? Azért, 
mert az elmúlt két évtizedben Duna-
haraszti lakossága megsokasodott. 
Nagy előszeretettel választják a Bu-
dapest tőszomszédságában fekvő 
települést fiatal párok, gomba módra 
elszaporodtak a lakóparkok. Ennek 
természeteses velejárója az is, hogy 
az iskolákban kevesebb igény merül 
fel a német oktatásra, valamint sajná-
latos tény az, hogy a sváb származá-
sú lakosság anyanyelve lassan kihal. 
A jelenleg működő három általános 
iskolából kettőben az elmúlt években 
megszűnt a német nemzetiségi oktatá-
si forma! Egyetlen egy általános iskola 
a Hunyadi János (a haraszti németség 
életterének szívében) tartja a „frontot”. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzat 
közbenjárásával az elmúlt évek egyez-
tetései alapján idén márciusban az Ok-
tatási és Sportbizottság döntést hozott, 
miszerint szeptemberben debütálhat 
először egy német nemzetiségi bőví-
tett oktatási forma, mely lehetőséget 
ad arra, hogy a kisdiákok már elsőtől 
kezdve, persze egyszerűbb tantárgya-
kat (ének, testnevelés, technika..) az 
órákon németül tanulhassanak, ezzel 
a későbbiek folyamán komoly német 
nyelvtudásra tegyenek szert.

 Tehát ott vagyunk ahol kell, tárgya-
lunk, egyeztetünk, problémákat és 
feladatokat oldunk meg, valamint – a 
fentiek alapján – sikereket is elkönyvel-
hetünk. Ezeket az információkat pe-
dig továbbra is megosztjuk Önökkel a 
Heimatland Magazin hasábjain, szóró-

KÖszÖntÕ
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Wágner László
1969-ben születtem, 5 éves koromig Tak-
sonyban nevelkedtem, majd 1974-ben 
Harasztira költöztünk. A Hunyadi János 
Általános Iskolába jártam, utána pedig 
felvettek Újpestre, a Kozma Lajos Faipari 
Szakközépiskolába, ahol 1987-ben sike-
resen érettségiztem. Ezután a soproni 

Erdészeti és Faipari Egyetem (ma Nyugat-Magyarországi 
Egyetem) következett. Itt 1993 nyarán diplomáztam. A Hei-
matland Harast Hagyományörző Alapítvány elnöke, a Né-
met Nemzetiségi Tájház ötletgazdája és vezetője vagyok 
2007-óta. 2010-ben megválasztottak a Dunaharaszti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének.

Kreisz Antal vagyok, Dunaharasztin a 
Szőlőhegy utcában lakom.
tanulmányaimat Dunaharasztin, ké-
sőbb Vácon végeztem. A szakközép-
iskola elvégzése után főiskolára jelent-
keztem, melyet sikeresen elvégeztem.

Kertészeti és parképítési céget veze-
tek. részt vettem a Dunaharaszti német nemzetiségi 
Tájház létrehozásában, ahol tartalmas, hagyományok-
hoz hű programokat szervezünk. 2010 őszétől a Duna-
haraszti Német Nemzetiségi Önkormányzat egyik kép-
viselőjeként dolgozom.

Dunaharasztin születtem, a Szőlőhegy 
utcában, ahol jelenleg is lakom. A Hu-
nyadi iskolába jártam, majd Cegléd-
re, a Török János Állategészségügyi 
Szakközépiskolába, ott érettségiztem 
1984-ben. 1995-től hentes vállalkozó-

ként dolgozom Zöldfa utcai húsüzememben. A Német 
nemzetiségi tájház és a heimatland harast alapítvány 
egyik alapítója vagyok. 2010-től a Dunaharaszti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat egyik képviselőjeként dol-
gozom a helyi svábság érdekében.

Gerber Ferenc vagyok. Dunaharasztin 
születem 1974-ben. A középiskolai, tech-
nikumi és főiskolai tanulmányaim befeje-
zése óta, barkácsáru kereskedelemmel 
foglalkozom  a Fő úton jelenleg 10 alkal-
mazottat foglalkoztató cégemben.

A kisebbséghez való kötődésem a 
táncolás mellett tájház létrehozásában öltött testet, 2007-
ben egyike lehetettem az öt alapítónak. 2010-től a Duna-
haraszti Német Önkormányzat képviselője vagyok.

Nevem Gyarmati Attila, 1974-ben szü-
lettem, azóta Dunaharasztin élek, mint 
szüleim, nagyszüleim is. Tanulmánya-
imat a Hunyadi iskolában kezdtem, 
majd a baktay ervin gimnáziumban 
érettségiztem. A Budapesti Műszaki 
Egyetemen gépészmérnöki diplomát 
szereztem terméktervező szakon. Je-

lenleg élelmiszer boltok irányításában veszek részt. 
Barátaimmal a „haraszti” tájházat 2007-ben hoztuk lét-

re, azóta veszek részt programok szervezésében és te-
vékenykedek a sváb kisebbség kulturális életében.  

A tájházalapítók között mutatjuk be a 
ház új gondnokát, Wágner Jánosnét, 
nusi nénit, aki egyben az egyik alapí-
tó édesanyja. 2011-ben vette át a há-
ziasszonyi teendõket Réder Istvánné, 
Kati nénitõl, akinek e helyen köszön-
jük meg többéves áldozatos, szorgos 
munkáját.

Kisebbségi élet

anyagainkon, a televíziós tájékoztató-
kon, a Facebook közösségi portálon és 
a rövidesen felfrissülő tájházi honlapon 
is. Újságunkkal terveink szerint minden 
év Húsvétján, a Tutajos Találkozó előtt 
júniusban, valamint a Disznóvágó Ün-
nep előtt novemberben találkozhatnak 
majd Karácsony előtt egy rövid, ünnepi 

számban a Betlehemes programot és 
az aktuális, következő évi Német Nap-
tárt osztjuk meg Önökkel.

a tél elmúlta után mindenkinek si-
keres esztendőt és jó egészséget kí-
vánunk, valamint kérjük Önöket, hogy 
forgassák kezükben minél gyakrabban 
a Német Naptárt, látogassák rendez-

vényeinket családjukkal, barátaikkal, 
szomszédaikkal!
Minden jót kívánva,

 Wágner László
elnök

Dunaharaszti Német 
Nemzetiségi Önkormányzat

Sváb szervezetek  Vereine
A DNNÖ komoly városi támogatással 
működik. Ezt a forrást igazán kontrol-
láltan, németesen mondva „spórolva” 
használjuk fel, miközben nagyon sok 
fontos fellépésen, itthoni és országos 
programokon vesznek részt csoport-

jaink.  Szükségét éreztük, hogy ezt a 
komoly, szerteágazó munkát bemu-
tassuk és úgy véltük, hogy egyben 
megismertetjük Önökkel mindazokat, 
akik a dunaharaszti német nemzeti-
ségi életért, oktatásért, rendezvények 

szervezéséért és lebonyolításáért 
felelnek. Felvillantjuk azt is, hogy az 
elmúlt év során hol, milyen rendez-
vényeken szerepeltek egyesületeink. 
Kérem ismerkedjenek meg velünk!

Wágner László

Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
Heimatland Harast Alapítvány, 
Német Nemzetiségi Tájház
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Haraszti Fiatal Svábok Egyesülete
Verein Junger Haraster Schwaben

Egyesületünk 2005-ben alakult a Zipfelmütz és a Rosinen 
tánccsoportok tagjaiból. Jelenleg 3 tánccsoport (Zipfel-
mütz, Rosinen és Kleine Rosinen) és egy énekes együttes 
működik a szervezetünk keretében. Elsődleges célunk az 
említett csoportok működtetése, a hazai német népi kultúra 
magas szintű ápolása, és ismertetése a fiatalság körében. 
Egyesületünk tagszervezet a Magyarországi Ifjú Néme-
tek Közösségében, csoportjaink pedig a Magyarországi 
Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsának 
(Landesrat) tagjai. 

Tánccsoportjaink péntekenként próbálnak a Baktay Er-
vin Gimnáziumban, 17.00-18.00 óra között a Kleine Rosi-
nen gyermektánccsoport (5-8 évesek, táncoktató Dudás 
Gabriella), 17.00-19.00 óra között a Rosinen Ifjúsági Tánc-
csoport (táncoktató Fazekas József és Rita);13-18 évesek 
és  19.00-21.00 óra között a Zipfelmütz tánccsoport (tánc-
oktató Pakó Zoltán). Szeretettel várunk természetesen min-
den érdeklődőt a próbáinkon. A táncegyütteseink nemcsak 
közismert koreográfusok műveit mutatják be, hanem saját 
gyűjtésű táncaink is vannak. Ezek Zwick András, Pakó Zol-
tán, Winhart Ildikó és Fazekas József összeállításai. (Sváb-
bálon, Annalina Polka, Fuhrmannsmarsch, Haraster Ernte-
fest, Pest környéki Sváb Táncok, Haraster Weisen, Die alte 
Kirchweih, Liptódi emlékek). Kimagasló eredménnyel szere-
peltek a csoportjaink a Landesrat néptánc minősítő verse-
nyein, és a Muharay néptáncszövetség megmérettetésein. 
Több sikeres külföldi fellépést tudhatunk magunk mögött; 
Altdorf, Mannheim Németország; Niedersulz, Mönchhof 
Ausztria; Mühlbach Dél-Tirol, Olaszo. A tánccsoportok ze-
nei kíséretét a Haraster Dorfmusik fúvószenekar látja el így 
azon kevés csoportok közé tartozunk, akiket nem táncze-
nekar kísér, hanem hagyományos felállású fúvószenekar.

Az egyesület keretén belül alakult Zipfelmütz-Trio tagjai 
hagyományos sváb népdalokat énekelnek nyelvjárásban. 
Bízunk benne, hogy példájuk alapján több fiatal is kedvet 
kap a német népdalénekléshez.

Hagyományőrző rendezvényeink közül a májusfaállítás 
és bontás, valamint az éves farsangi bálunk a jelentősek 
(az idén január 28-án). A tánccsoportok évente tánctábor-
ban vesznek részt, ahol tudásukat tökéletesíthetik, bővíthe-
tik. Öt táncosunk rendelkezik hazai német néptáncoktatói 
vizsgával.
Eddigi eredményeink: 
2005 Landesrat minősítő: Zipfelmütz  ezüst minősítés, Lan-
desrat; 2007 Pécsváradi Néptáncfesztivál 4. helyezés: Zip-
felmütz; Zenekari különdíj: Haraster Dorfmusik;
2006 Landesrat gyermetánc minősítő: Rosinen ezüst minő-
sítés; 2008 Landesrat néptáncminősítő: Arany minősítés: 
Zipfelmütz, Rosinen; 2008 Pest megye Német Néptánc-
kultúráért Díj: Rosinen; 2009 Muharay Néptáncszövetség 
minősítő: Jól minősült: Zipfelmütz, Rosinen; 2009 pest me-
gyei Ki Mit Tud?  Néptánckategória II. hely: Rosinen; 2009 
Landesrat Fúvószenei verseny: kitüntetéses arany minősí-
tés és fesztiváldíj: Haraster Dorfmusik; 2010 Fúvószenei 
Európa Bajnokság Sillian, Profi Kategória és összevetés 2. 
helyezett: Haraster Dorfmusik; 2010 Nemzetközi Fúvósze-
nei Fesztivál Profi Kategóri és összevetés: 3. hely Haraster 
Dorfmusik; 2010 Landesrat kórus minősítő: Aranyminő-
sítés kitüntetéssel: Zipfelmütz-Trio; 2011 landesrat nép-
táncminősítő: Zipfelmütz: aranyminősítés, Rosinen: Ezüst 
minősítés; 2011 Pest megye Német Néptánckultúráért Díj: 
Zipfelmütz tánccsoport

Zwick András
Az egyesület elnöke
1989 óta vesz részt a helyi és orszá-
gos német nemzetiségi szervezetek 
munkájában, több helyi együttes lét-
rehozása, hagyományok felélesztése 
kapcsolható személyéhez. Az együt-
tes művészeti munkájának irányítója. 

Az egyesületen kívül a Haraster Dorfmusik fúvószenekar 
vezetője. A Landesrat Néptánc Szekciójának alelnöke, 
valamint az Észak-Magyarországi Német Önkormányza-
tok Szövetsége Kulturális Bizottságának elnöke.

A Dunaharaszti Német Önkormány-
zat Dalköre 1996-ban alakult, és 
a német nemzetiség kultúrájának 
megőrzését és ápolását tűzte célul. 
A kórus kezdetben vezető nélkül mű-
ködött. A dalok összeírását egykori 
tagunk, Krizsák Jánosné vállalta fel. 

1998-tól Hommer Zsuzsanna 
énektanárnő vezetésével dolgoztunk 
2008 decemberéig.
2009-ben néhány hónapig Medgyes 

Sándor dirigálta kórust, majd 2009 októberétől Bárkányi 
Gabriella, zeneiskolai zongora szakos énektanárnő, kán-
tor-karnagy a szakmai vezetőnk. 

Harmonikán Kassai Zoltán kísér bennünket, az admi-
nisztrációs, szervezési feladatok ellátását, a Német Ön-

kormány zat ta l 
való kapcsolat-
tartást ambrus 
Jakabné kórus-
tag végzi.

Jelenleg a kó-
rus taglétszáma 
14 fő, akik valamennyien szívesen 
és örömmel énekelnek, boldogan 
vállalnak minden fellépést. A kórus 
működését a Dunaharaszti Német 
Önkormányzat biztosítja nagymér-
tékben, de helyi vállalkozók és ma-
gánszemélyek is támogatják mun-
kánkat. Köszönet és elismerés az 
alapító tagoknak, akik fontosnak 
érezték azt, hogy tegyenek a német 
kultúra ápolása érdekében.

Kisebbségi élet

Dunaharaszti Német Önkormányzat Dalkör

Bárkányi Gabriella

Ambrus Jakabné
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Német Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület Dunaharaszti 
(NIHD) 1992 őszén alakult. Az egyesület főként tánccso-
portok működtetésével foglalkozik. Koreográfiáink leg-
többje Wenczl József munkáját dicséri. Jelenleg mintegy 
50 aktív tagunk van, de a hagyományőrzésben résztvevő 
táncosok, és a nem táncoló, de a munkánkat segítő tagok 
száma meghaladja a 100 főt.

Az egyesület felnőtt tagjai, akik a pécsi Magyarországi 
Német Néptánchagyományok Ápolása Alapítvány által 
szervezett tanfolyamon szereztek német néptánccsoport 
vezetői és táncoktatói képesítést társadalmi munkában, 
heti rendszerességgel tartanak táncpróbát a fiatalabb 
korosztály számára. Ezen tevékenység során mintegy 80 
kisgyermek és gyermek, valamint fiatal és örökifjú részére 
oktatnak német nemzetiségi táncokat. Ezen próbák nyilvá-
nosak, bárki látogathatja őket, nem csak egyesületi tagok. 

2011-ben összességében közel 200 táncpróbát tartot-
tunk ezeknek a csoportoknak. A gyermek és ifjúsági cso-
portoknak helyi és környékbeli fellépési lehetőséget bizto-
sítunk. A fellépésekre való eljutást - a gyermekek szüleivel 
együtt - az egyesület felnőtt tagjai biztosítják.

A Német Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület Dunaha-
raszti 2011-ben is számos rendezvény megvalósulásában 
nyújtott segítséget a Dunaharaszti Német Önkormányzat-
nak, illetve más Dunaharaszti civil szervezeteknek. A ren-
dezvényeken a táncosok segítették a szervezést, illetve 
műsort is adtak.

Az egyesület tagjai havi rendszerességgel részt vettek a 
Dunaharaszti sváb-Keresztény Kerekasztal munkájában.

Óvodás csoport
Az egyesület nagy hangsúlyt fektet az utánpótlásra, ezért 
szeretnénk, ha minden korosztály számára lenne lehető-
ség közös táncolásra, együttlétre, természetesen a gyere-
kek életkorához igazodva. Ezért indítottuk új, óvodai cso-
portunkat, ahol 3-6 éves gyerekekkel énekelünk, mondó-

kázunk, játszunk, és természetesen táncolunk együtt. Is-
merkedünk a német nyelvvel, a helyi szokásokkal, a ritmus 
és a tánc alapjaival. Mindezt vidáman, játékosan tesszük, 
és bízunk benne, hogy jó alapokat teremtünk ahhoz, hogy 
a gyerekek majd a későbbiekben is szívesen táncoljanak, 
és ápolják a német nemzetiségi hagyományokat.
Alsó tagozatosok 
A kisgyermekek német nemzetiségi néptánc oktatása, 
évek óta a Hunyadi János Általános Iskolában zajlik a dél-
utáni órákban. Az 1. és 2. osztályos tanulóknak hétfőn 16-
17 óráig, a 3. és 4. osztályos tanulóknak szerdán, 14.30 - 
15.30-ig tart a foglalkozás. Örömömre szolgál, hogy más 
általános iskolából is érkeznek népi táncra gyermekek, így 
a barátságok is szélesebb körökre terjednek ki. Szeretettel 
várunk minden olyan alsó tagozatos kisgyermeket, aki sze-
ret mozogni, táncolni és önfeledten játszani.

Az NIHD igyekszik úgy megvalósítani a csoportos fel-
lépéseket, illetve szerepléseket, hogy a kisiskolásoknak is 
lehetőséget biztosítson táncaik bemutatására, ezzel elkáp-
ráztatva a közönséget és szüleiket.
Felső tagozatosok
A felső tagozatos csoportotban építünk arra, hogy a gye-
rekek az alsós csoportokban megismerkedtek a zenével 
és a ritmussal. Ők már nemcsak gyermektáncokat, hanem 
felnőtt koreográfiákat is tanulnak. Reményeink szerint ők te-
szik le az alapjait a következő évek ifjúsági csoportjának. 
Próbáinkat a Baktay Ervin Gimnáziumban tartjuk kedden-
ként 17-18 óráig.
Felnőtt csoport
A Német Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület Dunaharaszti 
alapító tagjai az elmúlt közel 20 év alatt többször kibővültek 
a mindenkori ifjúsági csoport tagjaival. Így volt ez idén ősz-
szel is, amikor is a felnőtt csoport és az ifjúsági csoport 
egyesült. Ennek eredményeképpen jelenleg 30 fő táncol 
a csoportban, Hufnagl László vezetésével. A csoport az 
elmúlt években rengetegszer mutatta meg, hogy szívvel, 
lelkesedéssel, jókedvvel és pontos tánclépésekkel bármi-
lyen közönség elismerését képes elnyerni, belföldön és kül-
földön egyaránt.

Kisebbségi élet

Versánszki Árpád alelnök
27 éves, informatikus
17 éve foglalkozik hazai német nép-
tánccal, a Zipfelmütz tánccsoport 
alapító tagja, a néptánc mellett a Zip-
felmütz-Trio énekes együttesben tevé-
kenykedik.

Szeidl Sándor elnökségi tag
27 éves, 16 éve néptáncos, a Zipfel-
mütz tánccsoport alapító tagja, az 
egyesületben szervezési és kapcso-
lattartó feladatokat lát el. Tagja a Lan-
desrat (Magyarországi Ének, Zene, és 
Tánckarok Országos Tanácsa) ifjúsá-
gi szekciójának a vezetőségének.

Hommer Anna  elnökségi tag
20 éves, a szent istván egyetem állat-
orvosi Karának biológus hallgatója.
1999, az alapítás óta tagja a Rosinen 
tánccsoportnak.

szeidl Klaudia
22 éves a Pécsi Tudományegyetem 
hallgatója földrajz szakon. A Zipfelmütz 
tánccsoport alapító tagja. Az egyesü-
letben a Zipfelmütz szervezési ügyeit 
intézi, valamint a Landesrat közgyűlé-
sein képviseli az egyesületet. Német 
Nemzetiségi tevékenységéért 2008-

ban a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
Koch Valéria Ifjúsági Díját kapta.

Német Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület 
Dunaharaszti
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Örökifjak
Az egyesület Örökifjú tánccsoportja idén ünnepelte fenn-
állásának 10. évfordulóját. Jelenlegi létszámuk 16 és 20 fő 
között mozog. A csoport nemcsak a próbák erejéig tartozik 
össze, hanem baráti társaságként is működik. A városi, és 
a Német Önkormányzat rendezvényein is szívesen segéd-
keznek, szabadidejüket nem sajnálva, önkéntesként.

Táncaik betanításban az évek során többen fáradoztak: 
Schubertné Zwick Andrea, Kroh István, Gulyás László, 
Végh Kálmán és Zwick Renáta. A csoport már több mint 15 
koreográfiát sajátított el.

Vezetőség

Gulyás László
nihD alelnök
Gulyás Lászlónak hívnak, az egye-
sületnek a megalakulása óta tagja 
vagyok. A kezdeti évek után aktívan 
részt vettem az egyesület irányítá-
sában, először alelnökként, majd 
évekig elnökként. Jelentős szere-
pet vállaltam az utánpótlás nevelé-

sében, az ifjúsági csoport vezetésében. Aktívan segítet-
tem feltámaszatni a Márton napi hagyományt mely évről 
évre nagy sikert arat. Az évadnyitó bemutatkozó táncos 
délután létrejöttében is nagy szerep jutott nekem.

Kreisz mária
nihD alelnök
Kreisz Mária vagyok, az NIHD egye-
sületének egyik alelnöke. 10 éve tán-
colok az Örökifjak táncsoportjában, 
és 5 éve vagyok tagja az elnökség-
nek. Nagyon szeretek táncolni, de 
sokat segítek az egyesület működé-
sében is.

Nemcsak az egyesület sorsát viselem a szívemen, hanem 
rendkívül fontos számomra a hagyományok megőrzése 
és ápolása. Köszönöm az Örökifjak minden tagjának az 
egész évben végzett, önzetlen és odaadó munkájukat, se-
gítségüket.

Kroh István
nihD  elnök
Kroh István vagyok, az NIHD jelen-
legi elnöke. Az egyesületbe 1993-
ban léptem be, ahol táncosként és 
alelnökként is sok éven keresztül 
segítettem a munkát. Nem csak 
helyben, hanem sok esetben or-
szágos szervezetekben, néhány 

esetben pedig külföldön is képviseltem a haraszti sváb-
ságot. 2001-ben Zwick Andreával indítottuk az Örökifjú 
csoportot, ahol sokáig tanítottam és másfél éve újra taní-
tok. Hosszabb szünet után újra visszatértem az egyesü-
let életébe táncosként is.

Kun gergely
nihD alelnök
Kun gergelynek hívnak, a német 
Ifjúsági Hagyományőrző Egyesü-
letnek immáron 18 éve állandó, 
„táncos” tagja vagyok. Jelenleg is 
a felnőtt csoport létszámát gazda-
gítom személyemmel. A tánc mel-

lett az egyesület alelnökeként tevékenykedem. Segítem 
a csoportok „létezéséhez” és fennmaradásához szüksé-
ges feltételek megteremtését. Ezúton is köszönöm mind-
azoknak a hozzájárulását, akik folyamatosan tapossák 
az NIHD ösvényét, a zökkenőmentesebb előrejutásért.

Schubertné Zwick Andrea
nihD alelnök
Schubertné Zwick Andrea vagyok, 
három gyermek édesanyja. 1993 
októberében kezdtem táncolni az 
NIHD ifjúsági tánccsoportjában. 
1995-től vagyok tagja a felnőtt tánc-
csoportnak. A 2004/2005-ös tanév-
ben Pécsett német néptáncoktatói 

tanfolyamot végeztem, azóta folyamatosan tanítok sváb 
néptáncot alsó- és felsőtagozatos gyerekeknek. A 2001-
ben megalakult Örökifjú tánccsoportot a kezdetektől fog-
va oktatom. 2006 óta az egyesület alelnöki tisztségét is 
betöltöm.

Tánctanárok

Hufnagl Lászlónak hívnak, 33 éves 
vagyok. Szigetcsépen lakom a 
szüleimmel. A Csonka János Mű-
szaki Szakközép és Szakiskolában 
tanítok Ének-Zenét és Jogi ismere-
teket. Tánccsoport vezetői végzett-
ségemet Pécsett szereztem 2004-
ben. Tánckoreográfusi tanfolyamra 
2005-ben jártam. 2006-2008-ig a 

Szigetújfalui Német Nemzetiségi Tánccsoport vezető-
je voltam. A felnőtt NIHD csoportot 2011 márciusában 
vettem át, és 2011 szeptemberétől az ifjúsági csoporttal 
összeolvadva oktatom a kimagasló táncos képességgel 
és készséggel ellátott dunaharaszti fiatalokat. Reménye-
ink szerint 3 év múlva mi is ott lehetünk a Landesrat által 
szervezett minősítőn. A tánc mellett a szigetújfalui zene-
kar harmonikása és kisegítő dobosa vagyok. A Landes-
ratban az Ifjúsági Szekció alelnöki tisztségét  töltöm be.

Kun-péti erika
a nevem Kun-péti erika, egy kis 
sváb faluból költöztem Dunaha-
rasztira. A Német Ifjúsági Hagyo-
mányőrző Egyesület eleinte csak 
passzív, majd egyre hatékonyabb 
aktív tagjává váltam. A felnőtt cso-
portban 3. éve táncolok, rendsze-
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Blumensrauss

Kettererné Bauer Mónika
Blumensrauss vezetője
Német nemzetiségi óvodapedagó-
gus.Édesapja hagyományait kö-
vetve ápolja a Dunaharaszti sváb 
hagyományokat.
Legjelentősebb eredényün 2010 
június 05 én a  Landesrat  orszá-

gos minősítőjén arany fokozatot ért el a Blumenstrauss 
quartett.Hisszük ,hogy a sváb hagyományok ápolása 
identitásunk fontos része.

Tevékenységünket külső segítség nélkül önezetlenül 
végezzük.

Rábenspeck Lajosné (Erzsike)
Alapító tag
Állandó és alapító tagunk akinek 
fejéből pattant ki az ötlet, hogy 
megalakuljon a quartett 2008 
februárjában.

Állandó és vendég tagok névsora:
Bódyné Palyóv Edit, Pillmayer Edit, Kindlinger József
Weimber Gábor, Enger Mária, Horvát Péter Vendel 

Kisebbségi élet

resen veszek részt rendezvényeken, fellépéseken.
Jelenleg az NIHD keretein belül, a Hunyadi János Ál-

talános Iskolában tanítok fakultatívan német nemzetiségi 
néptáncot, a délutáni órákban. Igyekszem a gyermekek-
kel megkedveltetni a zenét, a sváb zenét, a ritmikus moz-
gást, táncot, hogy ezáltal is közelebb kerüljenek a nemze-
tiségi hagyományokhoz.

Köszönöm mindazoknak az apukáknak, anyukáknak és 
a nagyszülőknek, akik az egyesület életéhez, műsorainak 
színvonalas megjelenítéséhez hozzájárulnak segítségük-
kel, és nem utolsó sorban, gyermekük részvételével.

Palyaga Boglárka
A nevem Palyaga Boglárka, duna-
haraszti óvónő vagyok. Az NIHD 
egyesületnek 1993 óta vagyok a 
tagja. Kezdetben a tánccsoportban 
táncoltam, majd mint az egyesület 
támogatója, segítője tevékenyke-
dem. 

1999-ben kolléganőmmel, Csap-
óné Nagy Klárával és Gulyás Lászlóval együtt kezdtük el 
a néptánc foglalkozást a Hunyadi János Általános Isko-
la alsó tagozatán. Több éven át tanítottuk a nemzetiségi 
néptáncot, illetve nyári táborokat szerveztünk a gyere-
keknek.

Gyermekeim születése miatt, néhány évig újra csak, 
mint  támogató tag segítettem a csoportokat, férjemmel 
együtt.

A 2011. nyarán szervezett nyári tánctáborban azonban 
ismét aktívan részvettem, mint szervező, és mint peda-
gógus egyaránt. Nagyon örülök neki, hogy nagyobbik 
fiam már második éve táncol a tánccsoportban.

Jelenleg az újonnan indult óvodai csoportot vezetem, 
remélhetőleg minél nagyobb sikerrel.

Végh Kálmán
Végh Kálmán vagyok, az Örökifjú 
tánccsoport egyik jelenlegi tanára. 
5 éve foglalkozok a csoport oktatá-
sával. Korábban Schubertné Zwick 
Andreával, jelenleg pedig Kroh Ist-
vánnal együtt. 1994 óta vagyok 
tagja az egyesületnek, melyben az 

évek során többfajta szerepet töltöttem be: voltam tán-
cos, tánctanár, alelnök, és intéztem az egyesület pénz-
ügyeit is. A táncoktatással kapcsolatban 2005-ben Né-
met Néptánccsoport-vezetői végzettséget is szereztem 
a Magyarországi Német Néptánchagyományok Ápolása 
Alapítványnál. A jó hangulatú táncpróbáknak, és a cso-
porttal való baráti kapcsolatnak köszönhetően még so-
káig szeretném ellátni ezt a feladatot.

A Hunyadi János Általános Iskola hivatalos alapítási éve: 
1906. Ekkor kezdte meg működését a Fő út 69. szám alatti, 
akkori katolikus elemi iskola. 

Később lett az iskola része egy másik épület is, mely 
most a Fő út 152. szám alatt található. A község közép-
pontjában álló Földvári kastélyt az Olaj Részvénytársaság 
vette meg és szanatóriummá alakította át. A szanatórium 
árverés útján a község tulajdonába került. Ekkor egy részé-
ben a Községháza, másik részében a magyar Királyi állami 
Polgári Fiú- és Leányiskola kezdte meg működését. 

A második világháború alatt a szovjet Vörös Hadsereg 

kórháznak rendezte be az iskola és a Községháza épületét. 
A háború után visszaálltak az eredeti állapotok, de az iskola 
koedukált lett és új épületrészekkel, tantermekkel bővült.

Az iskola Hunyadi János nevét 1991. szeptember 21-én 
vette fel. 2006-ban színvonalas rendezvénysorozattal ün-
nepeltük iskolánk fennállásának 100. évfordulóját. Intéz-
ményünk nyolc évfolyamos általános iskola, melynek alsó 
és felső tagozata külön épületben működik. A „Kisiskolát” 
2006 nyarán korszerűsítette-bővítette a fenntartó. 2008-
ban a Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) 
250 millió forintos támogatásából és az Önkormányzat 71 
millió forintos hozzájárulásával új beruházás valósult meg. 
A fenntartó 19 akadálymentesített helyiséget, tantermeket, 

Hunyadi János Általános Iskola
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Karlné Purczeld Erika vagyok. Du-
naharasztin élek, munkahelyem a 
Hunyadi János Általános Iskola. 
Általános iskolai tanulmányaimat 
a Hunyadi János Általános Iskolá-
ban végeztem, majd budapesten, 
a Kossuth Lajos Gimnáziumban 
érettségiztem a nemzetiségi né-
met nyelvtagozatos osztályban. 
Tanítói diplomámat a Zsámbéki 
Tanítóképző Főiskolán szereztem 

orosz szakkollégiumon. Ezt követően az ELTE Tanárképző 
Karán diplomáztam német szakos nyelvtanárként. Jelen-
leg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Műszaki Pedagógia Tanszéken közoktatási vezető szakot 
végzek. 

Elkötelezett vagyok  a Hunyadi János Általános Iskola 
iránt, ugyanis pályakezdésem óta itt tanítok. Az évek alatt 
több munkakört töltöttem be. Voltam tanító, napközis neve-
lő, felső tagozatos osztályfőnök, nyelvi munkaközösség ve-
zető, igazgatóhelyettes. A nemzetiségi német nyelvet 1-8. 
évfolyamon tanítottam. 2005 óta az intézményt vezetem.

Lénártné Németh Mónika vagyok, 
hat éve dolgozom a Hunyadi János 
Általános Iskolában. Hatodik évfolya-
mon vagyok osztályfőnök és az idei 
tanévtől a nyelvi munkaközösség ve-
zetője. A kötődés azonban korább-
ról való, mert én is itt végeztem el az 
általános iskola tanulmányaimat. A 
baktay ervin gimnáziumban érett-
ségiztem, német nyelvtanári diplo-

mát pedig az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szerez-
tem. Mind az alsó, mind a felső tagozaton tanítok németet, 
ami sok örömöt és széles körű tapasztalat szerzést jelent. 
Két éve alkalmam volt egy évig Németországban élni és 
egy helyi általános iskolában tanítani. Az ott szerezett nyel-
vi és módszertani tapasztalataimat igyekszem az órákon 
hasznosítani. A német nyelv és annak tanítása számom-
ra igen értékes és fontos, mert látom, hogy manapság a 
használható nyelvtudás kulcs a boldoguláshoz. Különösen 
szép feladat ez a mi iskolánkban, ahol mindezek mellett le-
hetőség van a német nemzetiségi hagyományok őrzésére, 
felelevenítésére is.

Kisebbségi élet

tornaszobát, korszerű öltözőhelyiségeket, orvosi szobát 
hozott létre és újított fel, valamint több mint 400-féle be-
szerzett eszközzel emelte az oktatás színvonalát és haté-
konyságát. 

Az intézmény nyolc évfolyamos általános iskola, mely-
nek fő feladata a nappali rendszerű, általános műveltsé-
get megalapozó általános iskolai oktatás. Egyéni arculatát 
a nemzetiségi német nyelv, irodalom, hagyományápolás, 
nemzetiségismeret oktatása adja. 

Az intézmény különleges feladatellátásába tartozik igény 
szerinti szakkörök, önképző körök, felzárkóztató és felké-
szítő foglalkozások szervezése, nyári táborok, erdei iskola 
szervezése és lebonyolítása, úszásoktatás. 

 A tanórán kívüli tevékenységek: a szakkörök, tan-
folyamok, korrepetálások, előkészítők széles skálája min-
den diákunk számára kínál lehetőségeket a hasznos idő-
töltéshez, a tanulás megfelelő segítéséhez, az egyéni ér-
deklődési körök kielégítéséhez.

A nemzetiségi német nyelvoktatás bevezetésére az 
1969/1970-es tanévben került sor. Ebben  a tanévben még 
csak egy első osztályban indult a nyelvoktatás. Évről-évre 
nőtt az igény a nemzetiségi német nyelvoktatás iránt. Intéz-
ményünkben évfolyamonként 3 osztály – a 2011/2012-es 
tanévben 4 – tanul nemzetiségi német szakiránnyal, mely-
ben tanulóink 90%-a vesz részt heti 5 órában.

Iskolánkban heti 5 órában történik a nemzetiségi német 
nyelv és irodalomtanítás és a német nemzetiségi népisme-
ret közvetítése, valamint heti 0,5 órában nemzetiségi német 
táncoktatás folyik 1-8. évfolyamon. A kisebbségi nyelvokta-
tás iránti igényét a szülő az első osztályba történő beíratás-
kor jelzi, írásban. A nevelő oktató munka elsődleges célja: a 
német nyelvtanítás és a német nemzetiségi ismeretek köz-
vetítése. A német nyelvtanárok más szaktanárokat is be-
vonnak a népismereti modulok követelményeinek megva-

lósításába. A német nyelv elsajátításával, kultúrájának, tör-
ténelmének, a kisebbségi jogoknak és azok gyakorlásának 
megismertetésével, a hagyományőrzéssel hozzájárulunk 
a pozitív azonosságtudat kialakításához, erősítéséhez. A 
nemzetiségi nyelvoktatás az idegen nyelvoktatásnál többet 
jelent, hiszen ápoljuk a magyarországi német nemzetisé-
gi kultúra hagyományait, erősítjük a kölcsönös egymásra-
utaltságból eredő összetartozás tudatot.

A 2012/2013. tanévtől az első évfolyamon egy osztályban 
lehetőség nyílik a tanulók részére a bővített nyelvoktató osz-
tályban a német nyelvet magasabb óraszámban tanulni.

Tanulóink rendszeresen vesznek részt nemzetiségi német 
versenyeken. A kistérségi vers-és prózamondó versenyről 
évek óta továbbjutnak tanulóink a megyei fordulóba, vala-
mint a kistérségi nyelvi versenyeken is minden évben dobo-
gós helyezést érünk el. Tanulóink nyelvi ismereteiket Auszt-
riába szervezett nyelvi táborban gyakorolhatják.

Szoros együttműködést ápolunk a Dunaharaszti Német 
Önkormányzattal és a Heimatland Harast Alapítvánnyal. 
Rendezvényeiken iskolánk diákjai rendszeresen fellépnek 
és részt vesznek. Több tanulónk tagja a helyi nemzetiségi 
német tánccsoportoknak.

A Hunyadi János Általános Iskolába lépő, heterogén ne-
veltségi szinttel, családi háttérrel rendelkező gyermekekből 
a tantestület nyolcadik osztály végére a német nyelvet jól 
beszélő, a világra nyitott, sokoldalú, harmonikus, jó nevelt-
ségi szinttel rendelkező személyiségeket szeretne formálni, 
akik védik, őrzik és ápolják a német nemzetiségi hagyomá-
nyokat. A felső tagozaton a társadalmi szükségleteket is fi-
gyelembe véve az angol nyelvvel, mint választható idegen 
nyelvvel, bővítjük a tanulók nyelvi ismereteit, továbbá hoz-
zásegítjük őket a sikeres pályaválasztáshoz. 

Karlné Purczeld Erika
igazgató
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Mein Name ist Anna Versánszki, 
geborene Gerstenbrein. Ich lebe 
und wohne mit meiner Familie in 
Harast, und arbeite seit 1973 als 
Nationalitätendeutschlehrerin in 
der Hunyadi János Grundschu-
le. Diese Schule war auch meine 
ehemalige Grundschule.
Nach der Grundschule habe ich 

im budapester leövey Klára gymnasium, in einer Klasse 
mit erweitertem Deutschunterricht weitergelernt.
Mein Lehrerdiplom habe ich an der Hochschule für Lehrer-
bildung in Fünfkirchen / Pécs, mein zweites Diplom für Lei-
ter der Unterrichtswesen an der Juhász Gyula Hochschule 
für Lehrerbildung in Szegedin / Szeged erworben. 
Ich unterrichte Nationalitätendeutsch, Volkskunde vom 
1. bis zum 8. Jahrgang, und Deutsch als Fremdsprache, 
seit dem vorigen Schuljahr 2010/2011, auch deutschen 
Volkstanz im Rahmen der Volkskunde von der 3. bis zur 
8. Klasse.  

Die Pflege unserer Kultur, Traditionen und Bräuche war 
immer und ist auch noch heutzutage ein wichtiger Teil 
meiner arbeit.

Gábriné Dóry Krisztina
Dunaharasztin születtem, mint 
ahogy édesanyám is. Három 
gyermekem van.

 Az általános iskolát a mai mun-
kahelyemen jártam ki. utána ta-
nulmányaimat a baktay ervin 
Gimnáziumban folytattam.

Első diplomámat a Kertészeti 
Egyetemen szereztem, majd tanulmányaimat a Gödöllői 
Agrártudományi Egyetemen folytattam és mérnöktanár  
lettem. A német szakos nyelvtanári végzettséget az ELTE 
Tanárképző Főiskolai Karán szereztem meg.

 1985 óta dolgozom a Hunyadi János Általános Isko-
lában. Hosszú évekig osztályfőnöki feladatokat láttam el 
a felső tagozaton. A nemzetiségi német nyelvoktatásban 
1-8. évfolyamon veszek részt. 

Pálné Wessenhoffer Ágnes  va-
gyok.
Születésem óta Dunaharasztin 
élek.  Szüleim egy alföldi kis sváb  
faluból, Császártöltésről származ-
nak. Férjemmel és két lányommal 
élünk Harasztin, a nagyobbik  né-
met két  tannyelvű gimnáziumban 
tanul jelenleg,  a kisebbik 7. osz-
tályos.

Tanulmányaimat  a Hunyadi János Általános Iskolában 
kezdtem, majd a  Baktay Ervin  Gimnáziumban folytattam.  
Ezután a  Budapesti Tanítóképző Főiskola következett,  ( 
ma már az ELTE része) ahol német szakkollégium keretén 
belül sikerült jó pár hónapig Augsburgban is tanulnom.  A 
Hunyadi iskolától valahogy  sosem szakadtam el, sosem 

dolgoztam más iskolában, pályámat itt kezdtem és a mai 
napig is itt dolgozom. Közben   elvégeztem az ELTE német 
tanári szakát  is, így 1-8. osztályig tanítom a  nemzetiségi 
német nyelvet és felsős osztályfőnök vagyok.  Kislány ko-
rom óta a tanári pályára készültem, életem fontos része a 
tanítás, több mint két évtizede dolgozom pedagógusként.  
Mindig is vonzott az oktatás- nevelés, a gyerekekkel való 
munka. Bízom benne, hogy még sok szép, diákokkal el-
töltött év áll előttem. 

Pálfi Andrea vagyok, hét éve élek 
családommal Dunaharasztin. Hu-
nyadi János Általános iskolában 
negyedik éve tanítok német nyel-
vet, nemzetiségi német nyelvokta-
tás formájában. 

19 éve dolgozom a pedagógus 
pályán, melyre már egészen kicsi 
korom óta készültem, és mondha-

tom, hogy pedagógus szüleim példája is útmutatóul szol-
gált céljaim elérésében.  Nagyon szeretek az általános 
iskola alsó tagozatán tevékenykedni, különösképpen sze-
retem  az óvoda – iskola átmenetét, ahol ennyi év után is 
elvarázsol a gyermekek őszinte tudásvágya, kreativitása.

Tanítói diplomámat  1992-ben a Nyitrai Pedagógiai fő-
iskolán (Szlovákiában) szereztem meg, melynek egy évét, 
mint vendégdiák az Esztergomi Vitéz János Tanítóképzőn 
végeztem el, majd friss diplomával a zsebemben egy évig 
a Bécsi egyetem mellett működő nyelvtanfolyamon tanul-
tam németül.   

Munkám folyamán a segíteni akarás terelt a továbbkép-
zések felé. MTA-n (2006) a Specifikus tanulási zavarokkal 
küzdő gyerekek és felnőttek oktatása és fejlesztése tanfo-
lyamon, majd az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán 
(2007) fejlesztőpedagógus továbbképzési  programban 
vettem részt.

Másoddiplomámat, német nemzetiségi tanító végzett-
ségemet  2009-ben szereztem meg baján az  eötvös 
József Főiskolán, kiváló főiskolai tanárok készítettek fel, 
adták át tapasztalataikat, hogy  pályám egy újabb szaka-
szában helyt tudjak állni és kamatoztatni tudjam az általuk 
szerzett tudásomat. 

2010-ben nyelvi kompetencia fejlesztését támogató to-
vábbképzéseken vettem részt, új pedagógiai módszerek 
megismerésével bővültek ismereteim, melyeket remélhe-
tőleg még sokáig kamatoztatni fogok pedagógus pálya-
futásom elkövetkezendő éveiben.

Kiss Mariann Virág vagyok, 36 
éves, egy � éves kislány és egy 
8 éves kisfiú édesanyja.1997-
ben végeztem Baján tanító és 
német idegennyelv oktató sza-
kon. Ösztöndíjasként tanulhat-
tam ausztriában a badeni pe-
dagógiai Akadémián, majd a 
mödlingeni Volksschule-n ma-
gyar nyelvi kurzust vezettem.
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Ezt követően a Budapesti Gazdasági Főiskolán sze-
reztem közgazdász diplomát. Német nyelvből felső-
fokú gazdasági nyelvvizsgával is rendelkezem. 

a tanulmányaim után az mti rt. munkatársa lettem, 
ahol – többek közt - az APA (Osztrák Hírügynökség) 
magyarországi kapcsolattartója voltam és hírszer-
kesztést taníthattam két nyelven.

2006 óta élek Dunaharasztin és dolgozom a Hu-
nyadi János Általános Iskolában. Jelenleg 1-4. év-
folyamon német nyelvet, nemzetiségi német néptán-
cot, valamint egy első osztályban készségtárgyakat 
is tanítok.

Lizerné Bende Tímea vagyok. 2004-
ben, a Berzsenyi Dániel Főiskolán 
végeztem, német nyelvtanár sza-
kon. Diplomám megszerzése után 
Tökölön, a Weöres Sándor Általá-
nos Iskolában tanítottam, három 
évig voltam felsős osztályfőnök és 
nyelvtanár alsóban, illetve felsőben. 
2007-ben lehetőségem adódott, 

hogy kipróbáljam magam egy osztrák cég igazgatósági 
asszisztenseként. Két kislányom van, családommal Sorok-
sáron élünk.  Szerettem volna visszatérni a tanári pályára, 
gyermekvállalás után itt, a Hunyadi János Általános Iskolá-
ban 2011 decemberében kaptam lehetőséget. Jelenleg a 
negyedik évfolyam napközis tanára vagyok, második félév-
től pedig átvettem  8. c osztályban a nemzetiségi német 
nyelvoktatást.

Kisebbségi élet

Német nemzetiségi Nevelés, a Mese Óvodában

Óvodánk német kisebbségi nevelést is folytató kétnyelvű 
óvoda. A 31 óvodai csoportunkból jelenleg is 7 csoport-
ban folyik kétnyelvű – német és magyar – nevelő munka. 
Óvodánkban a nemzetiségi származású gyermekek nem 
hoznak nyelvismeretet, ezért munkánk során erre nem ala-
pozhatunk. A szülők és nagyszülők is alig ismerik a német 
nyelvet, már csak dédszülők használják és ismerik a helyi 
tájnyelvet.

Nemzetiségi nevelésünk célja, a német nyelv és kultúra 
közvetítése a gyermekek életkori egyéni sajátosságainak 

Német nemzetiségi események 
és népismeret oktatás 
a Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskolában

Iskolánkban a nemzetiségi német nyelvoktatás kifutó for-
mában van jelen, hisz a 2011-12-es tanévtől az emelt szintű 
németoktatást vezettük be. Célunk, hogy a fontolva kez-
dés 3 éves időszakában diákjaink szilárd tudásra tegyenek 
szert elsősorban magyarból és matematikából, megízleljék 
a német nyelv szépségét, megalapozva az intenzív, heti 5 
óra nyelvoktatást 4. osztálytól. 

Iskolánk nemzetiségi osztályaiban a német órák keretein 
belül illetve tömbösítve, egy-egy konkrét eseményhez kap-
csolódóan ismertetjük meg tanulóikkal a magyarországi né-
metek történelmét, kultúráját, ünnepeit és mindennapjait.

Segédeszközként használjuk a Nemzeti Tankönyvkiadó 
Deutsch sorozatát, ill. a Volkskunde c. könyvet.

Propagáljuk a kisebbségi rendezvényeket és kísérünk is 
csoportokat a programokra. Részt vettünk a szüreti felvo-
nuláson, megnéztük a tánccsoportok bemutatóit. Novem-
berben vittünk gyerekeket a Disznóvágásra, decemberben 
a tájház karácsonyi műsorára. Minden novemberben tar-
tunk Márton napi felvonulást iskolánk környékén, amit osz-
tálykörben elfogyasztott kakaózással zárunk. (Természete-
sen a városi vonuláson is ott vannak tanulóink.) Januárban 

tartjuk a hagyománnyá vált német hetünket, ekkor tartunk 
helyesíró – és szavalóversenyt is. De rendeztünk már tánc-
házat és sütöttünk sütit is. A meghirdetett versenyeken, 
így Taksonyban a körzeti szavalóversenyen, Szigetcsépen 
a területi komplex nyelvi versenyen vagy a Hunyadi Iskola 
körzeti nyelvi versenyén rendszeresen részt veszünk.

Minden évben szervezünk egy napos kirándulásokat a 
szomszédos Ausztriába, hogy a gyerekek gyakorolhassák 
német nyelvtudásukat. 

Idén harmadik alkalommal hirdettük meg a nyelvi tábort 
Ausztriába. A gyerekek Obervellach kedves kisvárosában 
tölthetnek el egy hetet. A délelőtt nyelvtanulással telik helyi 
tanárok vezetésével, majd játékos feladatokat kell végre-
hajtaniuk a helyi lakosság megszólításával. Délután pedig 
Karintia csodálatos tájaival, múzeumaival ismerkedhetnek a 
gyerekek. Terveink szerint ellátogatunk Hochosterwitz várá-
ba, megtekintjük Közép-Európa legmagasabb víztározóját 
(Maltatal – Kölnbreinsperre), sétálunk Gmünd városában, 
a Hohe Tauern Nemzeti Parkban és Feld am See vadas-
parkjában, hajózunk az Ossiacher tavon, aranyat mosunk 
Heiligenblutban, hegytetőkről, kilátótornyokból élvezzük az 
alpesi panorámát vagy Rosegg kastélyának labirintusában 
viaszfigurák között bolyongunk.

Zsédel Andrea
 a nyelvi munkaközösség vezetője
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és az eltérő fejlődési ütemüknek a figyelembevételével. A 
gyermekek felkészítése német nyelv befogadására. Pozi-
tív beállítódás és megalapozása az anyaországhoz. A be-
szédkészség és a nyelvi képességek fejlesztése a 3-6 éves 
kor pszichofizikai lehetőségei között.

Nyelvi feladataink az óvodai nevelés keretei között 
(egészséges életmód, érzelmi nevelés szocializáció). A két 
nyelven történő kommunikáció pszichés terhelést jelent a 
gyermek számára. Az óvónő feladata, hogy ezt a terhelést 
könnyítse a gyermeknél azzal, hogy a kezdeti időszakban a 
gyermekhez a saját anyanyelvén szól, kialakítva a gyermek 
biztonságérzetét, és optimális légkört teremtsen.

Olyan szokásrendszert alakítunk ki, mely során a későbbi 
időszakban lehetősége van a gyermeknek a német nyelv 
használatára a testi szükségleteinek, és mozgásigényének 
kielégítésére. Az óvónő személyes példamutatással alkal-
mat ad a gyermeknek a testápolási, öltözködési, étkezési, 
önkiszolgálási élethelyzetekben a német nyelv megismeré-
sére, helyes alkalmazására.

A mosdóban, öltözőben történő tevékenységeket, kifeje-
zéseket megismerik német nyelven, gyakorolhatják a test-
részek, eszközök, ruhadarabok nevét. 

Megismerkednek az étkezések, önkiszolgálással, terítés-
sel kapcsolatos kifejezésekkel, az ételek nevével.

Az óvónő olyan szeretetteljes, elfogadó, barátságos lég-

kört teremt, melyben a gyermeket pozitív hatások érik a 
kisebbségi nyelvvel való ismerkedés során. Támogatja az 
olyan baráti kapcsolatok alakulását, melyek a német nyelv 
megszerettetéséhez, gyakorlásához vezetnek. (pl. jól be-
szélő gyermek kapcsolatát a meg sem szólalóval).

Munkánk során figyelünk az egyes gyermekek jelzéseire 
(hangulat, visszahúzódás), mert ez a közösségi viszonyán 
túl jelzés a gyermek és a német nyelv közötti kapcsolatról. 
A mindennapi élethelyzetekben igyekszünk erősíteni a gyer-
mekek tolerancia képességét, a másság elfogadását. Közös 
nyelvi játékokkal, közös német nyelvű ismeretgyűjtéssel, kö-
zös ünnepek, séták, élmények során nyelvi benyomásokat 
és nyelvi tapasztalatokat szerzünk. Megalapozva az identi-
tást.

A Mese Óvodában 1976 óta van lehetőség német nem-
zetiségi nyelv tanítására.

Jelenleg Kettererné Bauer Mónika, Szemánné Gál Edina, 
és Somkuti Edit foglalkozik a gyermekekkel.

A Hétszínvirág Óvodában jelenleg Buzsik Bernadett, 
Végh Mónika, és Ambrus Krisztina foglalkozik a gyerme-
kekkel.  

A Napsugár Óvodában Joszkinné Gocs Tímea foglalko-
zik a gyermekekkel.

Schuszter Gyöngyi, Óvodavezető

Die Deutsche Nationalitätenerziehung im 
MÄRCHEN-Kindergarten  

Unserer Kindergarten ist ein zweisprachiger Kindergarten, 
in dem auch die Erziehung der deutschen Minderheit ver-
wirklicht wird. Die zweisprachige Erziehung existiert zur Zeit 
in fünf von unseren sieben Gruppen. Die ungarndeutschen 
Kinder bringen keine Sprachkenntnisse mit, damit können 
wir also nicht rechnen. Auch die Eltern und Großeltern ken-
nen die deutsche Sprache kaum mehr, sie wird nur noch 
von den Urgroßeltern gesprochen.

Die Ziele unserer Nationalitätenerziehung ist die Ver-
mittlung der deutschen Sprache und Kultur, den Alters-
besonderheiten und der individuellen Entwicklungsstufe 
der Kinder entsprechend, die Vorbereitung der Vorschul-
kinder auf den Sprachunterricht, die Förderung einer po-
sitiven Einstellung zum Mutterland, die Entwicklung der 
Sprachfertigkeit und der Sprachfähigkeiten unter den psy-
chologischen Möglichkeiten der 3-6. Altersstufe.

Die Kommunikation in zwei Sprachen ist eine psycholo-
gische Belastung für das Kind. Die Kindergärtnerin hat die 
Aufgabe diese Belastungen zu erleichtern. In der ersten Zeit 
soll sie die Kinder in ihrer Muttersprache ansprechen, um 
auf diese Weise das Sicherheitsgefühl des Kindes und eine 
optimale, gefühlsbetonte Umgebung schaffen zu können.

In den sich täglich wiederholenden Situationen bringt die 
Kindergärtnerin den Kindern durch ihr persönliches Vorbild 
bei, wie sie in den verschiedenen Lebenssituationen (Kör-
perpflege, Anziehen, Essen, selbstständige Tatigkeiten) die 
deutsche Sprache richtig verwenden.

Die Kinder erkennen die deutschsprachigen Wendun-

gen: sie können das Benennen der Körperteile, Klei-
dungsstücke üben. Sie machen sich mit Wörtern und Wen-
dungen, die zu verschiedenen Tätigkeiten gehören, vertraut.

Die Kindergärtnerin schafft eine gefühlsbetonte, unmit-
telbare, freundliche Umgebung, in der das Kind während 
des Kennenlernens der Nationalitäten-Sprache positive Er-
lebnisse hat. 

Die Erzieherin fördert Freundschaften, die zum Üben und 
Verwenden der deutschen Sprache führen. (z. B. zwischen 
gern sprechenden und zurückgezogenen Kindern). Wäh-
rend unserer Arbeit beobachten wir die Reaktionen der 
Kinder (Laune, Motivation) – diese zeigen uns die Bezie-
hung der Kinder zur deutschen Sprache. In den natürlichen 
Lebenssituationen versuchen wir die Toleranzfähigkeit der 
Kinder zu verstärken. Mit Hilfe sprachlicher Spiele, des ge-
meinsamen Sammelns von deutschsprachigen Kenntnis-
sen. Während den Festen, Spaziergängen und Erlebnissen 
erwerben wir sprachliche Eindrücke und Erfahrungen, die 
unsere Identität begründen.

im Kindergarten „Märchen” gibt es  seit 1976 die Mög-
lichkeit der deutschen Nationalitätenerziehung und damit 
einen Unterricht der deutschen Sprache. Zur Zeit leiten fol-
gende Kindergärtnerinnen die deutsche Nationalitätener-
ziehung: Kettererné Bauer Mónika, Szemánné Gál Edina 
und Somkuti Edit. Im Kindergarten „Siebenblume“ bes-
chäftigen sich Ambrus Krisztina,  Buzsik Bernadett, und 
Végh Mónika im Rahmen der deutschen  Nationalitätener-
ziehung mit den Kindern. im Kindergarten „Sonenschein“ 
arbeitet Joszkinné Gocs Tímea im Rahmen der deutschen  
Nationalitätenerziehung mit den Kindern.

Gyöngyi Schuszter, Kindergartenleiterin
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Kisebbségi élet

Dunaharaszti Svábok Egyesülete

A Dunaharaszti Svábok Egye-
sülete 2005-ben alakult. Cél-
jaink a Magyarországi és helyi 
svábság hagyományainak őr-
zése, ápolása, megismerte-
tése mind szélesebb körben, 
kultúrájának, népszokásainak 
továbbadása a fiatalabb gene-
ráció részére. A megalakulás 
másik oka az volt, hogy a kö-
vetkező (2006.) évi választá-

sokra – a választási törvénynek megfelelően - regiszt-
rálhassunk a Német Kisebbségi Önkormányzat válasz-
tói listáján.

Alapítóink között vannak szép számmal a Sváb Dal-
kör tagjaiból, a Zippfelmütz tánccsoport tagjaiból, a 
Lustige Schwaben tánccsoport tagjai, a korábbi sváb 
klub sok tagja és sokan csatlakoztak olyanok, akik az 
ügyünkkel szimpatizálnak. Az egyesületnek közel 100 
tagja van.

A helyi németség szép hagyománya a Szent János 
napi gyertyaúsztatás. 2006-ban elkészíttettük – az ere-
detihez hasonló - Szent János szobrot fából. A művet 
Dechant Antal fafaragó művész készítette, aki a Ma-
gyarországi Német Művészek Szövetségének tagja. 

Az öreg temető felszámolása kapcsán merült fel a 
gondolat, hogy őseink előtt tisztelegve, emléket állít-

sunk a Kegyeleti Parkban. A gyönyörű fekete márvány 
sírkövet Eisenhoffer Lénérdné ajánlotta fel, a munkála-
tokat ifj. Fürcht Ernő végezte. A síremlék ünnepélyes 
keretek között lett 2008-ban lett felszentelve és azóta is 
minden évben megkoszorúzzuk.

2009-ben felmerült az igény a régi Nepumuki Szent 
János oltárkép felújítására. Melyet az Esztergomi Ke-
resztény Múzeum restaurált. A költségekhez egyesüle-
tünk is hozzájárult.

Az idén a Sváb Dalkőr és a Lustige Schwaben tánc-
csoport ének-és tánctáborához nyújtottunk be pályáza-
tot. Az így elnyert összeg részben fedezte a költsége-
ket, melyet nagyrészt a Német Kisebbségi Önkormány-
zat finanszírozott. A helyszín Tarján volt, az Országos 
Német Önkormányzat táborában. Az ott végzett lelkes 
és szorgalmas tanulás mindkét csoport további ered-
ményes és színvonalas munkájához hozzájárul.

A korábbi években egyesületünk szorosan együttmű-
ködött a Német Kisebbségi Önkormányzattal, hiszen 
hagyományainkban és céljainkban közös volt az út. A 
Fiatal Svábok Egyesületével és a Városi Önkormány-
zattal is mindig jó volt a kapcsolat.

Szeretnénk a jövőben a megkezdett utat tovább foly-
tatni, bár egyre nehezebb anyagi és dologi feltételek 
között kell működnünk. A NKÖ-tól várunk segítséget a 
helység biztosítására, ahol összejöhetünk havi rend-
szerességgel.

                                                     
Mannheim Lénárdné 

Az NIHD farsangi bálja ebben az 
évben is jól sikerült. A teltházas ren-
dezvényen a jelenlevők többsége jel-
mezben érkezett. Jó volt látni, hogy 
szinte teljesen kikoptak a vásárolt 
jelmezek – túlnyomó részben saját 
készítésű ruhákkal lehetett találkoz-
ni. Ez szerencsére nem látszott meg 
a minőségen, sőt! Mindenki magas 
színvonalon, időt, pénzt és fáradtsá-
got nem sajnálva valósította meg az 
elképzelését.

Idén az eddigieknél sokkal többen 
öltöztek csoportos jelmezbe, egy-egy 

témakör köré építve. természetesen 
ezek a csoportok versengtek a leg-
jobb jelmez címért is, melyet ezúttal 
kiélezett versenyben a Nádor Lakó-
park borostás balerinái nyertek el az 
NIHD földönkívülijei előtt.

A buli – mint a Mondschein Kapelle 
esetében mindig -, most is fergeteges 
volt. A méhecskék és az ufók reggel 
ötig mulattak a parketten, ing és to-
rok nem maradt szárazon. Reméljük 
jövőre is találkozunk!

Köszönjük támogatóinknak a segít-
séget.

Farsangi bál 2012
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KUTÚRA

• Orosháza: Svábbál; Zipfelmütz és Rosinen tánccsoportok, Haraster Dorfmusik (HFSE)
• Dunaharaszti, József Attila Művelődési Ház: Sváb maszkabál; NIHD tánccsoportok (NIHD, 
DNNÖ)Ja

n.
Fe

b.

• Vecsés: Svábbál; Zipfelmütz tánccsoport (HFSE)
• Dunaharaszti, József Attila Művelődési Ház: Haraszti Fiatal Svábok Egyesület Svábbálja; Rosinen, Zip-
felmütz, Lustige Schwaben, Haraster Dorfmusik, Zipfelmütz-Trió (HFSE, DSE)
• Dunaharaszti, József Attila Mûvelõdési Ház: émnÖsz közmeghallgatás és közgyûlés (DNNÖ)
• Soroksár, Kultúrház:: Soroksári bál; Lustige Schwaben (DSE)
• Tarján: Kórustalálkozó; Sváb Dalkör

• Dunaharaszti, Házasságkötő Terem: Sváb esküvő, lánybúcsúztató; Blumenstrauss Quartett
• Dunaharaszti, József Attila Művelődési Ház: Farsangtemetés; Zipfelmütz, Rosinen, Lustige 
Schwaben (HFSE, DSE, DNNÖ)
• Soroksár, Kultúrház: Farsangtemetés; Lustige Schwaben (DSE)M

ár
c.

Á
pr

ili
s • Taksony, Két Fenyő Étterem: Sváb születésnapi köszöntő dal; Blumenstrauss Quartett

• Dunaharaszti, Mese Óvoda: Stube bál óvodásoknak; Blumenstrauss Quartett
• Dunaharaszti, Német Nemzetiségi Tájház: Húsvéti kézmûves foglalkozás (DNNÖ)
• Dunaharaszti, Német Nemzetiségi Tájház: húsvéti bál (DNNÖ)
• Dunaharaszti, Kanyar kocsma: Májusfa állítás; Zipfelmütz, Rosinen, Lustige Schwaben, Zip-
felmütz-Trió, NIHD tánccsoportok (HFSE, DSE, NIHD)

• Dunaharaszti: Május elseji zenés ébresztõ (DNNÖ)
• Dunaharaszti, DMTK pálya: Majális; NIHD
• Ráckeve: XII. Országos Nemzetiségi Találkozó; NIHD
• Dunaharaszti, Mese Óvoda: Táncos délelőtt; Blumenstrauss Quartett, NIHD
• Dunaharaszti, Német Nemzetiségi Tájház: Táncház; NIHD
• Dunaharaszti, Dunapart: Nepomuki Szt. János ünnepe és Gyertyaúsztatás; Sváb Dalkör,
Blumenstrauss Quartett (DSE, DNNÖ)
• Ócsa: Regionális Néptánctalálkozó; Zipfelmütz és NIHD tánccsoportok (HFSE, NIHD)
• Vecsés: Tájházavató; Rosinen tánccsoport (HFSE)
• Dunaharaszti, Kanyar kocsma: Májusfabontás; Zipfelmütz, Rosinen, Lustige Schwaben, 
NIHD tánccsoportok (HFSE, DSE, NIHD, DNNÖ)
• Soroksár: Kitelepítési megemlékezés (DSE)

M
áj

us
Jú

ni
us

• Dunaharaszti, Dunapart és Német Nemzetiségi Tájház: Tutajos találkozó, és a Tájház 4. születés-
napja; (Blumenstrauss Quartett, Sváb Dalkör, HFSE, DSE, NIHD, DNNÖ)
• Dunaharaszti, József Attila Mûvelõdési Ház: Kórustalálkozó (Sváb Dalkör, DNNÖ)
• Dunaharaszti, Német Nemzetiségi Tájház: Napközis tánctábor; (NIHD, DNNÖ) (lásd. külön 
cikk)
• Dunaharaszti: Úrnapi körmenet (DNNÖ)
• Dunaharszti, Német Nemzetiségi Tájház: német nemzetiségi gimnázium 
osztályévzárója (Tájház)
• Soroksár: Kórustalálkozó; Sváb Dalkör

2011. évi visszapillantó Rückblick
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KULTÚRA

• Altdorf: Altstadtfest és Mannheim: 7. Donauschwäbisches Blasmusikkonzert; 
Zipfelmütz, Rosinen, Haraster Dorfmusik (HFSE, DNNÖ) (lásd. külön cikk)
• Dunaharaszti, Német Nemzetiségi Tájház: Polkaparti (DNNÖ)
• Taksony, Kátai Sörözõ: Búcsútemetés; Lustige Schwaben (DSE)

A
ug

. • Bonyhád: Tolna Megyei Német Nemzetiségi Nap; Zipfelmütz (HFSE)
• Soroksár: Soroksári Búcsú; Haraster Dorfmusik, Lustige Schwaben, 
NIHD tánccsoport (HFSE, DSE, NIHD)
• Dunaharaszti, Német Nemzetiségi Tájház: Haraszti Búcsú; Zipfelmütz, Lustige Schwaben, 
Rosinen, Sváb Dalkör (HFSE, DSE, DNNÖ)
• Fonyódliget: Felnőtt tánctábor; NIHD (lásd. külön cikk)

• Dunaharaszti, Liget tó: Bolgár nap; NIHD, DNNÖ
• Villánykövesd: A Landesrat 15 éves jubileuma és Sváb Szépségverseny; Zipfelmütz, Rosinen, 
Lustige Schwaben, Haraster Dorfmusik, (Zwick Nóra a Zipfelmütz táncosa 2. helyezett lett a 
szépségversenyen) (HFSE,  DSE, Blumenstrauss Quartett, NIHD, DNNÖ)
• Dunaharaszti: Borünnep, Szüreti felvonulás és bál; Zipfelmütz, Rosinen, Kleine 
Rosinen, Lustige Schwaben, NIHD tánccsoportok (HFSE, DSE, NIHD, DNNÖ)
• Szigetcsép, Általános Iskola: Szüreti forgatag; NIHD
• Alsónémedi: Falunap; Zipfelmütz, Rosinen (HFSE)
• Biatorbágy: Kórustalálkozó; Sváb Dalkör

S
ze

pt
.

N
ov

em
be

r

• Budapest, Csepeli Munkásotthon: Landesrat minősítő; Zipfelmütz arany, Rosinen ezüst  
minősítés, Haraster Dorfmusik, Rábenspeck Lajosné (HFSE, DSE,
Blumenstrauss Quartett)
• Szigetszentmárton: Kórustalálkozó; Sváb Dalkör
• Soroksár, Újtelepi Templom; Sváb Dalkör

• Dunaharaszti, József Attila Mûvelõdési Ház: 15 éves jubileumi kórustalálkozó; Sváb Dalkör

• Dunaharaszti, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: Imre napi vásár; NIHD
• Dunaharaszti, Mese Óvoda: Készülõdés a Márton-napi felvonulásra; 
Blumenstrauss Quartett 
• Dunaharaszti: Márton-napi felvonulás; NIHD
• Dunaharaszti, Baktay Gimnázium: Mesterségek Ünnepe; (Blumenstrauss Quartett, NIHD, 
DNNÖ) (lásd. külön cikk)
• Pilisvörösvár, Művészetek Háza: Landesrat néptánc minősítő gálaműsor; Zipfelmütz, Haraster 
Dorfmusik, Rábenspeck Lajosné (HFSE, Blumenstrauss Quartett, DNNÖ) 
• Dunaharaszti, Német Nemzetiségi Tájház: Disznóvágás és bál; (Sváb Dalkör, NIHD, DSE, 
DNNÖ)
• Dunaharaszti, Baptista Imaház: Jótékonysági est; Blumenstrauss 
Quartett
• Dunaharaszti, József Attila Mûvelõdési Ház: Cigánybál; Lustige Schwaben (DSE)
• Taksony: Kórustalálkozó, Sváb Dalkör
• Soroksár: Pedagógus Kórustalálkozó, Sváb Dalkör
• Ceglédbercel: Kórustalálkozó, Sváb Dalkör

D
ec

. • Dunaharaszti, Szt. István templom: Adventi hangverseny; Blumenstrauss Quartett, Sváb Dal-
kör
• Dunaharaszti, Német Nemzetiségi Tájház: Tájházi betlehemes és adventi hangverseny; 
Blumenstrauss Quartett, Haraster Dorfmusik, Sváb Dalkör (HFSE, DNNÖ)
• Dunaharaszti: betlehemezés a gyerekekkel (DNNÖ)
• Dunaharszti, Laffert-kúria: adventi vendéglátás (DNNÖ, NIHD)
• Véménd: Vorsilvester; Zipfelmütz (HFSE)

Jú
liu

s
O

kt
.
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idén júliusban zenekarunk, a haraster 
Dorfmusik, valamint tánccsoportjaink, 
a Rosinen és a Zipfelmütz tánccsopor-
tok egy kétnapos németországi ven-
dégszereplésen vehettek részt. 

Utazásunk fő célja Manheim gyö-
nyörű városa volt. A meghívás után dőlt 
el, hogy a fellépés előtti napon Altdorf 
testvérvárosunkban is fellépünk, így 
már két városban is vártak minket.

Július nyolcadikán, este fél tízkor in-
dultunk el a németországi Altdorf vá-
rosa felé. A tizenkét órás út végén ke-
vésbé frissen, mint lelkesen érkeztünk 
meg első állomásunkhoz. Vendéglá-
tóink finom ebéddel várták a messzi-
földről érkezett zenészeket, táncosokat 
és vendégeket, megmentve ezzel kor-
gó gyomrainkat és a délutáni előadást. 
A finom ebéd után elfoglaltunk szállá-
sunkat, s egy kevés pihenés után már 
a fellépésre kezdtük meg a készülő-
dést. Nem sokkal műsorunk megkez-

dése előtt találkoztunk a dunaharaszti 
küldöttséggel, akik városunkat képvi-
selték az altdorfi ünnepségen. Nagyon 
örültünk, hogy itthoniak is láthatták mű-
sorunkat, amire már oly hosszú ideje 
keményen készültünk. A sok munka 
nem veszett kárba, mivel a zenekari és 
a táncos számok hatalmas sikert arat-
tak mind a külföldi, mind a hazai közön-
ség körében. Előadásunk után többen 
keresték meg a táncosokat vagy a ze-
nészeket, hogy hol találhatnak rólunk 
képeket, videókat a világhálón. 

Másnap reggel korán indultunk uta-
zásunk második állomására, Manheim 
városába. Útközben Frankenthal-ban 
álltunk meg ebédelni, s átvenni nép-
viseletünket, valamint felkészülni az 
újabb fellépésre. Innen érkeztünk meg 
Manheimbe, fő úticélunkhoz, ahol a vá-
ros szabadidő parkja adott helyet a 7. 
Dunai Sváb Fúvószenei Koncertnek. 
Sajnos nem mosolygott ránk a sze-
rencse. Érkezésünk pillanatában esni 
kezdett az eső, de mindezek ellenére a 
közönség nem adta fel. Sorra nyíltak ki 
az esernyők a nézőtéren, s a megjelent 
emberek ugyanolyan vidáman élvezték 
tovább a vendégzenekarok produkció-
ját. A csúszós, kicsi színpad és a sza-
kadó eső ellenére itt sem maradt el a 
siker. A nézők kitörő tapssal fogadták 
a bemutatott koreográfiákat és zene-
kari darabokat. Vastapssal köszönték 
meg produkciónkat. Itt is sokan jöt-
tek oda hozzánk, miután elhagytuk a 
színpadot, de legnagyobb megdöb-
benésünkre magyarul szólítottak meg 
minket! Könnyekig hatódva dicsérték 
ügyességünket és tehetségünket, majd 
első kérdésként ezt tették fel: „Ponto-
san honnan is jöttetek?” Mi büszkén 
meséltünk városunkról, bár mellette 
sajnáltuk, hogy haraszti küldöttsége 

már nem tudott minket elkísérni ide. 
A hosszas fotózások után újra buszra 
kellett szállnunk. Frankenthal-ban, s 
Bánáti Svábok Klubházában már 
várt ránk a jól megérdemelt, ízletes va-
csora, melyet fáradtan, de jó érzéssel 
a szívünkben fogyasztottunk el. Mind-
untalan mosoly szökött az arcunkra, 
ahogy eszünkbe jutottak a kisebb ba-
kik, a műsorvezető lelkes beszéde, a 
tomboló közönség és az a rengeteg 
szeretett, amely felénk áradt, ahogyan 
a színpadon álltunk.

Utolsó esténket Worms csodálatos 
városában töltöttük. Következő reggel 
mindannyian készen álltunk a hazaútra, 
bár szívesebben töltöttünk volna még 
pár napot zenéléssel, tánccal. Hazafe-
lé a Duna parton álltunk meg egy kései 
ebéd elfogyasztására. Az út folyamán 
újra elfordult tőlünk Fortuna asszony. 
Négy hosszú órát, ami legalább négy 
hosszú napnak tűnt, töltöttünk az autó-
pályán egyhelyben állva. Szerencsére 
jókedvünk, és lelkes kísérő vendégeink 
átsegítettek minket ezen az igen nehéz 
helyzeten is! Végül kedd reggel a haj-
nali órákban parkolt le buszunk a Bak-
tay téren. Kissé szomorúan váltunk el 
egymástól, de szívünkben ott élt a re-
mény: nem ez volt az utolsó ilyen cso-
dálatos út!

Ezúton szeretnénk megköszönni 
minden kedves támogatónknak, első-
sorban  Dunaharaszti Önkormányzatá-
nak és Dr. Szalay László Polgármester 
úrnak, akik nélkül talán sosem jöhetett 
volna létre ez a sikerekben gazdag 
„kétvárosos németországi turné”.

              Hommer Anna

Németországi turné

KUTÚRA



17Dunaharaszti német nemzetiségi Kulturális lap • haraster ungarnDeutsches Kulturelles blatt

Az NIHD idén először szervezett 
egyhetes bentlakásos tánctábort. 
Helyszínként Fonyódligetre esett a 
választás, mégpedig a régi Úttörőtá-
borra. A résztvevők száma hétvégére 
meghaladta az ötven főt. A korosztály 
a 9 hónapostól a 62 évesig igen szé-
les sávot ölelt fel, hiszen eljöhettek a 
táncosok hozzátartozói is. A felnőttek 
között jól elfért a 12 csöppség is. Az 
egyesület tagjai közül három korosz-
tály képviseltette magát: az Ifik, a Fel-
nőttek, és az Örökifjak.

Az elszállásolás egy nagy faházban 
történt, ahol négyágyas szobákban 
pihenhettük ki a nap fáradalmait. Az 
idő is kegyes volt hozzánk, egy nap 
kivételével végig ragyogó napsütés 
kísért minket. A napi program szoros 
volt: a háromszori étkezés és a dél-
előtt-délután megtartott kemény pró-
bák jól meghatározták a napirendet, 
de azért jutott idő szórakozásra is. 

Az egyik napon jegyet váltottunk a 
városnéző kisvonatra, amivel bejár-
tuk a környéket. Az egyik megálló a 
fonyódi kilátó volt, ahol a csodálatos 
balatoni tájképben gyönyörködtünk. 

Az utazás alatt énekléssel szórakoz-
tattuk magunkat, melybe a gyerekek 
is örömmel bekapcsolódtak. Meg is 
néztek minket a fonyódiak, ki lehet ez 
a jó hangulatú társaság...

A délutánokat többnyire fürdőzés-
sel, kártyázással, és beszélgetések-
kel töltöttök. Eközben zajlott le a napi 
kétórás próba is, melynek gyümölcse 
egy csodálatos új koreográfia lett. 
Reméljük a dunaharaszti közönség is 
hamarosan megcsodálhatja ezt a lát-
ványos táncot.

Az estékre a táborvezetőnk, és 
tánctanárunk Hufnagl László külön-
böző csapatépítő játékokat szerve-
zett, melyekkel sikerült az egyesület 
tagjai és táncosai közötti köteléket 
még szorosabbra fűzni. A játékok 
közben mindenki kitűnően szórako-
zott, néhány feladat végére könnyfa-
kadásig nevettünk!

Szombaton egy kedves, és nagyon 
finom vacsorameghívást is kaptunk: 
kedvenc hentesünk, és táncosunk 
Kaltenecker Józsi vendégelt meg 
bennünket ínycsiklandó falatokkal! 
Köszönet érte!!!

Egy nagyon jól megszervezett, 
kellemes, pihenéssel és programok-
kal tarkított hetet tudhatunk magunk 
mögött, amely alatt sikerült a fő célt 
elérni: mégjobban megismerhettük 
egymást.

Papp Ágnes

KULTÚRA

Tánctábor a Balatonnál

November 12-én szombaton újra ki-
tárta kapuit a gimnázium városunk 
apraja-nagyja előtt. Nem nagy lelke-
sedéssel gyülekeztünk, legszíveseb-
ben otthon lustálkodtunk volna még, 
de be kellett jönni az iskolába.

A program 9 órakor megnyitóval 
kezdődött. Sziráki György igazga-
tó úr köszöntője után Karl József 
alpolgármester úr ismertette a Du-
naharaszti Német Önkormányzat 
tevékenységét és a haraszti svábok 
történetét. Iskolánk tanulói közül 
Szentpétery Anna és Kolba Gergő 
népdallal és népmesével szóra-
koztatta az egybegyűlteket. A Blu-
menstrauss kórus és a sváb népi-
tánc bemutató jó hangulatot terem-
tett. Aztán a zenéé lett a főszerep. 
Valentin István hegedűjátékát, Kas-
sai Zoltán harmonikaszólóját és a 
Napszarvas Hagyományőrző Dob-
csoport produkcióját nagy tapssal 
jutalmaztuk. 

A nap hátralevő részében népi 
mesterségekkel ismerkedhettünk 
meg. Felkerestük a cipészt, a faze-
kast, a mintakészítőt, a kárpitost, a 
borászt, a kosárfonót, az asztalost. 
A fiúknak legjobban a csontkovács 
egyénisége, valamint a hentes és a 
kovács munkája tetszett. Az utóbbi 
két mesterembernél kipróbálhatták 
az erejüket is. A lányok körében a 
testfestés aratott nagy sikert. Krea-
tív társaink rongyból és csuhéból 
babát készíthettek az Alkotók Du-
naharaszti Egyesületének képvise-
lői segítségével. Sok érdekeset tud-
tunk meg az ősi népi hangszerekről 
és a helyi sváb népviseletekről. A 
cukrász lenyűgözött tehetségével 
mindenkit, áhítattal figyeltük, ho-
gyan készíti a szebbnél szebb vi-
rágokat a színes masszából. De 
nem csak ezért tértünk vissza hoz-
zá többször is. Nagyon finom süte-
ményekkel kínált meg bennünket. A 

kürtőskalácsos, a sváb és erdélyi 
süteményeket készítő asszonyok és 
a hentes is nagyon népszerű volt a 
mindig éhes diákok körében. Finom 
kóstolóikkal nagy sikert arattak. 12 
órától táncház várta az érdeklődő-
ket. Néhányan félénken nézelődtek 
a tornaterem ajtajában, csodálták 
a táncosok ruháját és ügyességét. 
Aztán ők is kedvet kaptak a mula-
tozáshoz. 

Úgy gondoljuk, senki sem bán-
ta meg, hogy ezt a délelőttöt is az 
iskolában kellett tölteni. Jó volna, 
ha máskor is részt vehetnénk ilyen 
hangulatos ugyanakkor hasznos is-
meretterjesztő rendezvényen. 

Szeretnénk köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik munkájukkal 
hozzájárultak a projekt sikeréhez:

ambrus györgynének, ambrus 
Jakabnak és feleségének, Erdős 
Ibolyának, Gráfné Wágner Apolló-
niának, Heincz Andreának, Hom-

Népi mesterségek napja a Baktay Ervin Gimnáziumban
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KUTÚRA

az idén is megrendezte a Duna-
haraszti Sváb Tájház a német ősök 
három századra visszatekintő újkori 
honfoglalására emlékező tutajos ta-
lálkozót.

Bár már korábban is hallottam a 
Haraster Heimatmuseum-ról és ha-
gyományőrző, illetve teremtő rendez-
vényeiről, eddig még nem volt alkal-
mam részt venni ezeken az esemé-
nyeken.

Az idén több szerencsés véletlen-
nek is köszönhetően sikerült elmen-
ni a találkozóra. Mint tudjuk, őseink 
a Dunán érkeztek hatalmas ladiko-
kon/tutajokon, az úgynevezett Ulmer 
Schachtel-okon, több hullámban. Bár 
jómagam csak harmadik generációs 
haraszti vagyok - nagyszüleim a II. Vi-
lágháborút követő elűzetés miatt tele-
pültek a bácskai német faluból, Ófu-
takról Dunaharasztira 1947-ben - az 
én felmenőim is ezen a vízi útvonalon 
érkeztek a XVIII. század második fe-
lében az új hazába.

A találkozó előtti héten jártunk Wág-
ner Lacinál a tájházban, amely cso-
dálatos eredménye a lelkes és szak-
szerű gyűjtő munkának, büszkesége 
lehet nemcsak a létrehozóinak, ha-
nem minden dunaharaszti németnek. 
Tőle hallottunk a tutajos találkozóról, 

amire az idén végre el is juthattunk.
A program - köszönhetően a nagy-

számú vendég csoportnak is - rend-
kívül változatos és színvonalas volt. A 
kis dunai holtágba érkező szépen fel-
díszített tutajokat már sokan várták, 
érdekes és hasznos volt a műsorve-
zető történeti ismertetője, amelyben 
elmondta, hogy a német telepesek 
hogyan érkeztek Harasztiba és mi-
lyen küzdelmek árán sikerült itt gyö-
keret verniük, mennyi szorgalom és 
kitartás kellett az új élet felépítésében. 
Eszembe jutott a régi mondás: „Der 
erste hat den Tod, der zweite die Not, 
erst der dritte das Brot” tehát csak a 
harmadik generáció idejére sikerült 
a halál és a nélkülözés után a sze-
rény jólétet (kenyeret) megteremteni. 
Láng András plébános atya áldása 
is emelte az esemény rangját és biz-
tos vagyok benne, hogy a résztvevők 
nagy része ebben nemcsak a hagyo-
mánytiszteletet látta, hanem hitének 
szép megnyilvánulását is.

A műsorszámok nagyon gazdagok 
voltak, a legkisebbektől kezdve a fia-
talokon át egészen az örökifjakig lát-
hattunk produkciókat: gyönyörű éne-
keket és szép táncokat. Jó volt látni, 
hogy nemcsak a szereplők, hanem 
sok vendég is német népviseletbe 

öltözött, a dunaparti program zárása-
ként pedig látványos zenés felvonu-
lásban érkezett meg a menet a sváb 
tájházhoz.

Jó érzéssel töltött el, hogy nemcsak 
a nálunk jóval szerencsésebb sorsú 
országokban tudnak a polgárok kul-
turáltan és színvonalasan szórakozni, 
hanem nálunk is. Bár a résztvevők 
úgynevezett amatőrök voltak, de ez 
egyáltalán nem a produkciók szín-
vonalát jellemzi, csupán annyit jelent, 
hogy kedvtelésből és nem megélhe-
tésből léptek színpadra. 

Minden generáció rendkívül felké-
szülten és profi módon adta elő mű-
sorát, saját maguk és a szép számú 
közönség nagy örömére.  

ebben a körben mindenképpen ki 
kell emelni a szervezők munkáját, akik 
szintén nem üzleti alapon tették a dol-
gukat, hanem szívből jövő jó kedvvel, 
átgondoltan és nagy profizmussal: 
minden a helyén volt, a helyszínek és 
a forgalom biztosítása, a színpadok 
és a technika, a nézőtér kulturált be-
rendezése, a vendégek fogadása és 
a produkciók összeállítása.

A jelenkorban a nemzetiségi lét 
fennmaradásához elengedhetetlen 
az anyanyelv és a hagyományok 
ápolása, illetve egyre inkább azok 
újra felfedezése. Nagyon bíztató és 
örvendetes, hogy városunkban az 
utóbbi években egyre erősödik ez a 
folyamat, és az ilyen és ehhez hason-
ló alkalmak sokat segítenek a harasz-
ti svábok öntudatának erősítésében 
és a környező, illetve egyre több tá-
volabbi németek lakta település pol-
gáraival közös ünneplésben. 

Családommal és barátaimmal 
együtt a jövőben is részesei szeret-
nénk lenni az ehhez hasonló rendez-
vényeknek.

Helfrich Ferenc

Tutajos találkozó Dunaharasztin - 2011

mer annának, hunyadi l. attilának, 
Kaltenecker Antalnak, Kaltenecker 
Józsefnek, Karl Zsoltnak és a Mar-
cella cukrászda dolgozóinak, Kecs-
keméti Zoltánnak, Kreisz Józsefnek, 
Orbán Tündének, Orbán Zoltánné-

nak, Orosz Gyulának és feleségé-
nek, Szili Ferencnek, Wágner And-
rásnak, Witzing antalnak és Witzing 
mihálynak.

A programot Kormanik Ottóné 
szervezte és koordinálta Kreisz An-

tal segítségével. a szemet gyönyör-
ködtető dekorációt Kreisz Marcsi és 
Kreisz antalné készítette. 

10.B osztály
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A Német Ifjúsági Hagyományőrző 
egyesület idén először szervezett 
napközis tábort június 27. - július 1.-ig. 
Azoknak az alsó tagozatos gyerme-
keknek szerveztük, akik évközben ak-
tívan részt vettek a tanórán kívüli tánc-
próbákon. Az egyesületünk fontosnak 
tartja, hogy a gyerekek már ebben az 
életkorban közelebb kerüljenek a né-
met nemzetiségi néptánchoz, valamint 
a hagyományok megőrzéséhez.

Sokat készültünk és szervezkedtünk, 
hogy a tábor megvalósulhasson. A tá-
bor annyira népszerű volt, hogy nem 
tudtunk minden kisgyermek számára 
részvételi lehetőséget biztosítani, hi-
szen a létszám korlátozva volt.

A programok során a gyerekek ta-
pasztalatokat szerezhettek, megis-
merkedhettek más népek kultúrájával. 
Ebben más nemzetiségű táncosok 
segítettek. A résztvevők ízelítőt kaptak 
a bolgár és magyar néptáncokból, il-
letve népi játékokból. Természetesen 
német nemzetiségi néptánc is szere-
pelt a programban. A gyermekek ki-
vétel nélkül aktívan és élvezettel vettek 
részt a táncokban. A vendégtáncosok 
segítségét ezúton is szeretnénk meg-
köszönni.

A hét első napján, az ismerkedés 
után megtekintettük a Német Nem-
zetiségi Tájházat. Örömmel hallottuk, 
hogy több kisgyermek is járt már itt. 
Mind a tisztaszoba, mind az istálló na-
gyon tetszett a gyerekeknek. Kis törté-
neteket hallgathattunk meg a gyerme-
kektől egy-egy régi eszközről, amit ré-
gen használtak a ház, háztartás illetve 
az állattartás körül. Ezek egy részét 
szüleik meséltek, más részük gyerme-
ki fantáziájuk szövődményeként for-
málódott meg. Köszönjük Kreisz An-
talnak a tárlatvezetést a tájházban.

Hétfő délután mindenki egyénileg, 
saját elképzelése szerint, speciális 
festékkel díszíthetett ki egy-egy bög-
rét. A hét folyamán ebből ittak a gye-
rekek, majd a tábor végén emlékként 
hazavihették. 

az ambrus tanyán tett kirándulás 
nagyon tetszett a résztvevőknek. Ma-
napság már nem mindenki mondhat-
ja el, hogy háziállatokat nézegethet, 
illetve simogathat testközelből, vagy 
etetheti őket. A kirándulás élményét 

fokozta, hogy Nádai Péter és ifj. Rónai 
János vezetésével lovas kocsival utaz-
hattak a táborozók a tanyáig. Köszön-
jük nekik a lehetőséget!

A Ruff pékségben, az ott dolgozók 
segítségével, csak a gyermeki fantá-
zia szabhatott határt a kenyértésztából 
elkészített műveknek. Az elkészült for-
mákat kisütötték, és mindenki hazavi-
hette, hogy otthon is büszkélkedhes-
sen szüleinek. A pékségben rengeteg 
tudtunk meg a péksütemények, kalá-
csok és természetesen a kenyér elké-
szítésének munkafázisairól. Ezúton is 
köszönjük a Ruff pékség vezetőjének 
és dolgozóinak, hogy részt vehettünk 
a folyamatban, valamint hogy aktívan 
is tevékenykedhettünk.

Kroh Erzsébet és Kenéz Istvánné, 
terike segítségével, sikeresen készí-
tettük el a hagyományos sváb süte-
ményt, a preckedlit. A gyerekek gyúr-
ták, nyújtották, formálták és szúrták a 
süteményt. A kisütésben segítettek a 
szomszédok is: Lipót Józsefné, An-
nus néni és lánya Agocs Lászlóné, 
Cuni. Az elfogyasztásban, otthon a 
szülők segédkeztek a gyerekeknek. A 
visszajelzések mind pozitívak voltak, 
mindenkinek ízlett a finom sütemény. 
Köszönjük a résztvevők segítségét.

A közösen szervezett programok 
mellett, egyénileg is kreatívan tevé-
kenykedhettek és játszhattak a tábo-
rozók. Voltak, akik üveglámpást készí-
tettek, voltak, akik farsangi álarcokat 
vágtak és díszítettek egyéni elképze-
lés szerint. Kitartóan, nagy lelkese-
déssel készítették a legnagyobbak, tű 
és cérna segítségével a népviseletbe 
öltöztetett fakanál-bábokat. Szabták a 
blúzokat, szoknyákat, kötényeket, fon-
ták a hajat, sodorták a rafiát. Az elké-
szült bábokat hamarosan meg lehet 
tekinteni. Szintén felnőttek közreműkö-
désével készítettünk ragasztó és para-
fa dugó segítségével szőlőfürtöket. A 
gyerekeknek a legjobban az tetszett, 
amikor kézlenyomattal díszítettünk 
ruhaanyagot. Az így készült „plakát” 
megtekinthető a Tájházban.

A táborozás során mi sem feledkez-
tünk meg annak a kislánynak a szüle-
tésnapjáról, aki egy reggel tortával ér-
kezett. egy kis meglepetés ajándékkal 
és tortával közösen felköszöntöttük, 

majd elfogyasztottuk a hozott és ka-
pott süteményeket.

A tánctábor pénteken délután ért 
véget. az anyukákat, apukákat, nagy-
mamákat és nagypapákat is bevon-
tunk egy közös táncba. A családok 
ezután egy kvíz kérdésekből álló fel-
adatot kaptak. A kérdések elsősorban 
az elmúlt hétre vonatkoztak, a táborral, 
illetve az egyesülettel kapcsolatosak 
voltak. A gyerekek elmondhatták, ne-
kik mely dolgok tetszettek, illetve me-
lyek voltak azok, amelyek nem nyerték 
el tetszésüket. A szülők is véleményez-
ték - saját és gyermekük szemszögé-
ből - a táborban eltöltött időt.

Köszönjük a segítséget mindazok-
nak, akik munkájukkal, támogatásuk-
kal hozzájárultak a tábor sikeréhez!

Kun-Péti Erika
Támogatóink:
német nemzetiségi tájház, 
Zsolt-bolt, Buci pékség, Karl József, 
Palyaga Zoltán, Palyaga Zsolt, 
Ruff pékség, Kaltenecker József, 
Kroh Erzsébet, Marcella cukrászda,
Dunaharaszti Bolgár Önkormányzat.

KULTÚRA

Napközis tábor a Tájházban
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tÖrténelem

A csatorna Taksony felőli oldalán ma-
gasodó dombon 1762 óta áll a Kál-
vária Kápolna két és fél évszázad óta 
Haraszti és Taksony kedvelt imád-
kozó-, zarándok- és kiránduló helye. 
ez az érdekes építmény és a szép 
környezet több helyi képzőművészt 
megihletett – még romos állapotában 
is – aminek eredménye egy sor meg-
kapó alkotás lett. A kápolna bejára-
tának bal oldalán egy 200 éves felül 
zománc Mária képet hordozó, lejjebb 
faragott gótikus szövegű restaurálásra 
szoruló, szép, fa emlékoszlop találha-
tó. Egy-egy idelátogató vallásos hívő 
ide és a kőkereszthez gyakran virágot 
tesz. A kápolna mögött a dombon egy 
háromszögelési alappont található.
Egy kis visszapillantás
A XX. század viharos történelme ezt a 
felszentelt helyet is megviselte. 1944 
őszén aknatalálat érte. A kis torony, a 
tetőzet és a falak jó része leomlott. 

A rákosi rendszerben gondolni sem 
lehetett helyreállítására. Két korábban 
üldözött szerzetes, a Domokos fivé-

rek, 1965 és 80 között szerény kere-
setükből újraépítették és a vakolás 
kivételével rendbe hozták. Belső teré-
ben szobrokat helyeztek el. Az általuk 
ide menekített padok ma is a Kápolna 
legfőbb értékei. 

Ezek a Sztálin szobornak helyt adó 
1951-ben felrobbantott és a neoro-
mán Regnum Marianum templomból 
származnak. Ezután a Kápolna fölötti 
platón - adományokból – az eredeti-
nél jóval kisebb kereszt került a régi 
helyére és elkészült a felvezető lép-
csőzet. Bár kívülről vakolatlan volt, de 
1980-tól újra helyt adhatott egyházi 
rendezvényeknek.

Nem kímélték a kápolnát az 1995 
után megjelenő – békeidőben jelent-
kező – belső viharok sem. A politikai 
szinten elfogadott megélhetési bűnö-
zők először lelopták róla a hibátlan 
tetőt, kivágták az ablak vasrácsát és 
elvitték a bent található szobrokat, 
képeket, tárgyakat, de szerencsére 
az értékes padokat nem tudták kivin-
ni az ablakon. Az ajtót – hála a Domo-
kos testvérek előrelátásának – nem 
tudták felfeszíteni.
Fordulópont a Kápolna életében
2007-ben egy jelentős, három napos 
esemény - az Egyházmegyei Találko-
zó volt Taksonyban és Dunaharasztin 
- amelynek programjában a Kápolna 
látogatása is szerepelt. Hogy mél-
tó helyet adjon az ide látogatóknak, 
zarándokoknak a nyers falak le lettek 
vakolva, minden fel lett újítva, le lett 
festve kívül-belül, illően berendezve 
és a betörések ellen riasztóval ellát-

va. Mindez, Láng András plébános 
hozzájárulásával, az egyház pénzén. 
Bauer György kőfaragó mester már-
vány táblája hirdeti a bejáratnál, mi is 
ez a hely, ahol a szemlélő áll. 

Elmondhatjuk, hogy a Kápolna 50 
év után újra életre kelt. Azóta számos 
egyházi rendezvény és esküvő volt 
itt. Úgy érezzük, méltán mondható, 
hogy városunk egy valóban régi - jö-
vőre 250 éves - megszépült kis em-
lékhellyel, látnivalóval gazdagodott.
Elképzeléseink a jövőre
A 250 éves jubileum előtt városunk-
nak ezzel az egyszerű barokk Kál-
vária Kápolnával lehetnének további 
tervei is.
• Jó lenne visszaállítani az egykori ál-
lapotot.
• A régihez hasonló nagyságú ke-
resztet állítani.
• A régi helyére korunk ízlésének 
megfelelő új keresztúti stációkat 
emelni.
• A környéket a természetes élőhely-
hez igazodó örökzöldekkel és cser-
jékkel beültetni.
Punkt Az épületet az út felől eltakaró, 
nem ide illő fáktól, bokroktól megtisz-
títani.
• Az ide látogatóknak parkolási és pi-
henési lehetőséget biztosítani.
• A Kápolna mögötti szép ligetes 
erdőben sétára, kirándulásra, spor-
tolásra alkalmas erdei tanösvényt ki-
alakítani. Ez nemcsak az ide látoga-
tókat, de a természet iránt érdeklődő 
iskolásokat és fiatalokat is ide vonza-
ná egy- egy kis kirándulásra. 
• Kivilágítást az esti órákra. 
• A Kápolna közelében további épít-
kezések leállítását.

Mindez a katolikus egyház pénz-
ügyi lehetőségeit és hatáskörét meg-
haladja, de úgy érezzük, ha az elkép-
zelést az Önkormányzat támogatná, 
eu pályázat útján nyert pénzzel és a 
civil szervezetek hathatós támogatá-
sával, mindez megvalósítható lenne.

A Kálvária Kápolna környezeté-
nek fent leírt kialakításával városunk 
– a hamvaiból feléledt és gyönyörűen 
megszépült Laffert Kúria után - egy 
újabb hozzánk méltó, szívesen láto-
gatott, szép panorámával rendelkező, 
meghitt nyugalmat árasztó pihenő, 
kiránduló és imádkozó emlékhellyel 
gazdagodna.

Városunk az utóbbi 8 évben óriásit 

A Kálvária Kápolna 

Örökösei is vagyunk
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Városunkban két korabeli 300 éves 
barokk Nepomuki Szent János ábrá-
zolás van a Katolikus Egyház birtoká-
ban. emlékére minden évben meg-
rendezésre kerül a Szent ünnepéhez 
fűződő gyertyaúsztatás. De ki is volt 
Ő tulajdonképpen és mi a története 
ennek a két műalkotásnak ezt kíván-
juk itt röviden bemutatni.
Ki volt Szent János
A dél csehországi Nepomuk kisvá-
rosban született 1350 táján. Mivel az 
Egyháznak 32 János nevű szentje van, 
Őt szülőhelyéről Nepomuki Szent Já-
nos néven jegyezték be a szentek kö-
zösségébe.

Egyházelméleti tanulmányait Ró-
mában végezte. A prágai érsek 1380-
ban áldozópappá, majd 1389-ben 
érdemeinek elismeréséül kanonokká 
szentelte. Hitszónoki képessége és 
prédikációi lebilincselték és vonzották 
a híveket, ezért temploma a Szent Vi-
tus székesegyház Prága leglátogatot-
tabb temploma lett. Prédikációit mély 
meggyőződés és szent lelkesedés tü-
zesítette át. A hatalmasok bűneit épp 
oly bátorsággal ostorozta, mint a kis 
emberek botlásait. A cseh főváros la-
kói ezerszámra özönlötték körül szó-
székét, hogy a hallottak nyomán meg-
jobbítsák életüket. Híre csakhamar el-
jutott a királyi palotáig is.  A léha életet 
élő IV. Vencel király szintén érdeklődni 
kezdett utána és Őt bízta meg az ud-
vari szertartások vezetésével. Szent-
beszédei kinyilatkoztatásként hatottak 
Bajorországból származó Johanna 
királynéra, aki kicsapongó, durva fér-
je mellett ezekben talált vigasztalást, 
ezért Jánost gyóntatójául választotta.

A romlott lelkű király a vallásban felol-

dódó asszony megnyugvásában nem 
a vallásosság erejét, hanem rejtett bűn 
megbújását vélte látni. azt kezdte hin-
ni, hogy a királyné titokban megcsalja, 
ezért arra a pokoli gondolatra jutott, 
hogy gyóntatóján keresztül bizonyo-
sodjon meg hitvese vélt titkáról. Ezért 
először püspöki szék ígéretével, majd 
amikor ezt nem vállalata, válogatott 
kegyetlen kínzásokkal kívánta rávenni 
a gyónási titok megszegésére. „Nyo-
morult, azonnal mond meg mit gyónt 
a királyné, mert különben a Moldvá-
ban végzed” mondta Vencel. János a 
legnagyobb szenvedések közepette is 
néma hallgatással felelt. A király fékte-
len haragjában a félholt szentet 1393. 
március 16-án a híres prágai Károly-
hídról a Moldvába vetette. Még az nap 
este és a következő napokban a folyót 
elborították a hívek kegyeletének vízen 
úsztatott gyertyái.

Holttestét a Szent Vitus dóm őrzi. A 
gyónási titok mártír vértanúját a nép 
már a XVI. század első felétől szent-
ként kezdte tisztelni Csehországban, 
Bajorországban, Ausztriában és ha-
zánkban is. A pápa 1729-ben avatta 
szentté, azóta Nepomuki Szent János 
Csehország patrónusa. Tisztelete ná-
lunk is gyorsan elterjedt. Hidak és fo-
lyók közelében gyakran találkozhatunk 
szobrával.
Az oltárkép története
A szentté avatás előkészítője, posztu-
látora Althmann Mihály Frigyes bajor 
származású Váci püspök volt. Laffert 
Ferdinánd Antal báró a Haraszti kegy-
úr is nagy tisztelője volt Szent János-
nak. 1719-ben Ő állította a ma is látha-
tó szép barokk szobrot a szintén ekkor 
épült kisméretű templom bejárata elé. 

Ez a németajkú lakosság betelepülé-
se idején történt, akik János tiszteletét 
szintén magukkal hozták. Szent János 
életét bemutató nagy táblakép pedig a 
templom oltárképe volt, ami jelenleg is 
templomunkban van.

Valószínű, hogy a Szentet nagyon 
tisztelő Althmann püspök, aki a temp-
lomot 1719-ben Szent János emlékére 
felszentelte, adományozta Haraszti-
nak. Haraszti védőszentje is Nepomuki 
Szent János lett.

Mivel ez a régi barokk templom a 
XIX. század végére kicsinek bizonyult 
1903-ban lebontották. Helyére épült fel 

Városunk első védőszentje

fejlődött, szépült. Legyen ez a múltun-
kat hirdető, reményteli megújult hely 
ennek az örvendetes folyamatnak egy 
újabb jeles állomása. Dunaharaszti 
déli kapujának ékköve, amely fogadja 
és búcsúztatja az erre utazót. 

Ehhez kéri minden kedves itt élő 
polgár segítő támogatását és segít-
ségét a keresztény hívek, a német ki-
sebbségi önkormányzat és több civil 
szervezet nevében

 dr. Sárospataki György

Nemrég a Kálvária területe megtisztult a bozótostól, a domb közepén álló 
kis templom pedig munkálatok előtt ál. A legutóbbi Sváb Keresztény Ke-
rekasztalon vendégünk volt Sárospataki György, Sziráki György és Fran-
kovics Ferenc, akik az elmúlt években szívükön viselték az épület sorsát és 
akik egy Taksonyból szerzett korabeli fénykép alapján rekonstruálták, majd 
Frankovics építész úr révén megtervezték az eredeti Kálvária-templomot. A 
Dunaharaszti Német Nemzetiségi Önkormányzat is figyelemmel kíséri a fej-
leményeket és egy felajánlást tett. A templomocska előtt álló, több mint 100 
éves, gótbetűvel faragott és német szöveggel ellátott Szentháromság  osz-
lopot restaurálja, az oszlop esetleges rossz állapota esetén rekonstruálja. 
DnnÖ. 
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Tánccsoport az interneten!
Egyesületünk honlapján – www.nihd.hu – színes fényképekkel fűszerezve rendszeresen hírt adunk 
tevékenységünkről, programjainkról, próbáinkról. Látogasson meg minket Ön is!

Húsz év. Kilencvenkettőben épp érett-
ségire készültem amikor megalakult 
a tánccsoport. Nem igazán hallottam 
róla, sőt akkor még sem svábbálokra, 
sem a taksonyi szigetre nem jártam 
táncolni. Az első csoportban nem vol-
tam benne, csak a kilencvenhárom-
ban alakult ifjúsági csoportban. Vic-
ces helyzet volt, mert a felnőtt csoport 
tagjai nem egészen egy évvel voltak 
idősebbek nálam, de a legfiatalabb és 
legidősebb táncos életkora között is 
ha 4 év különbség lehetett. Ma ugyan-
ez majdnem hatvan év - nem semmi. 

Aztán a felnőtt csoport gyorsan fel-
oszlott, mert az összes fiút egyszerre 
vitték el katonának. Így hát mi lettünk 
a tánccsoport Harasztin.

Fini, gyors polkát légy szíves! Álljunk 
körbe, bal menetirány séta. Jobb, 
jobb, jobb. Mondom JOBB. Ki nem 
tudja melyik a jobb lába? Na jó áll-
junk meg, köszi Fini.
Húsz év. Nemhogy mobiltelefon, de 

telefon se nagyon volt. A Magyar utca 
sarkára jártam telefonálni, mert ott volt 
egy kártyás fülke amit viszonylag ritkán 
vertek szét. A táncpróbákon Firnigl Laci 
kísért minket harmónikán. Azért nem 
használtunk magnót, mert túl sok idő 
ment volna el a kazetták ide-oda teker-
getésével. Arról nem is beszélve, hogy 
egy kisebb vagyon lett volna egy olyan 
magnót venni, amivel be lehet zenélni 
egy tornatermet. Ha valaki nekem akkor 

azt mondja, hogy az emberek vezeték 
nélküli telefonokkal fognak szaladgálni, 
amivel nem csak fotózni és tévét néz-
ni lehet, de tárolható rajta többszáz óra 
zeneszám is, azt biztosan hangosan 
kinevettem volna.

Na jó, nézzük meg a páros polkát. 
Álljatok párba, táncos tartás. A fiú 
kicsit behajlított bal keze a lány sze-
me magasságában tartja a lány jobb 
kezét. Ujjak összezárva. A kisujj is. 
Az is ujj, nem? A fiú jobb keze a lány 
lapockáján. Mondom a lapockáján. 
Úgy. Akkor Fini, egy lassabb polkát 
kérünk. Fiú jobbal indul, lány ballal...
három, és.
Húsz év. Először csak egy csoport 

volt, aztán egy másik. Aztán lett egy 
alsós gyerekcsoport. Aztán ők felső-
sök lettek, így kellett egy másik alsós 
csoport. Aztán ők is felsősök lettek, a 

Húsz éves 
a Német Ifjúsági 
Hagyományőrző Egyesület 
Dunaharaszti (NIHD)

1905-ben a jelenlegi nagyméretű Szent 
István plébánia templomunk.

A Szentet ábrázoló régi barokk oltár-
kép és a szobor csodával határos mó-
don a Gondviselésnek köszönhetően 
túlélte a XX. század történelmi és ter-

mészeti viharait és �00 év távlatában 
máig a birtokunkban van. Most meg-
szépülve, restaurálva mindkettő látható 
a templomparkban és bent a templom-
ban.

Köszönet az egyháznak, a helyi in-
tézményeknek és mindazoknak, akik 
a restaurálás költségeit anyagiakkal tá-
mogatták.

Kevés település dicsekedhet két ilyen 
értékes szentábrázolással. Mindkettő 
felbecsülhetetlen értéket hordoz. Az 
oltárképet egy aukciós ház 8 millió fo-
rint kikiáltási áron bocsátaná árverésre. 
Méltán ez templomunk legértékesebb, 
legbecsesebb darabja. Az esztergomi 
Keresztény Múzeum restaurátora sze-
rint Bajorországban 1710 táján festette 
egy német mester, tehát mostanában 
�00 éves.

aki többet szeretne megtudni a 
szoborról és a képről a Krisztus Fé-
nye egyházközösségi lapunk 2010. �. 
számában N. Tóth Ágnes, városunk 
műtörténésze, nagyon részletes, ada-
tokban bővelkedő, tudományos igényű 
dolgozatát olvassa el. Akinek megvan 
ez a szám érdemes még egyszer kéz-
be venni, mert e két műalkotást bemu-
tató, korabeli írásos emlékekre, levéltári 

leírásokra támaszkodó, részlet gazdag, 
gazdagon illusztrált, olvasmányos le-
írása élményt adó olvasmány. Ezúton 
is köszönjük Tóth Ágnes kitűnő munká-
ját, amely a haraszti történeti emléktár 
anyagát is gazdagítja.
Egy lépés a mába
A szobor a templomparkban a lehe-
tő legjobb helyen van. Ugyanez nem 
mondható el a Szentet ábrázoló meg-
szépült oltárképről. Ez a főhajó jobb 
oldalhajójának hátulsó falán, háttal a 
híveknek, kevéssé észrevehető helyen 
található. A bejárattól egyáltalán nem 
látható.

Méltóbb helye lenne, ha a Mária 
oltárral átellenben lévő oldaloltárt, mint 
oltárkép díszítené. Tudjuk, ehhez az 
oltár felépítését át kellene alakítani, ami 
nem kis pénzbe kerül. Talán megérné 
gyűjtést indítani ennek elérésére. Így 
nemcsak a kép kerülne méltó helyre, 
de mi, akik Nepomuki Szent János 
kultuszát Harasztira elhozó németek 
leszármazottai vagyunk és sok más 
templomba járó hívő örömét és János 
életszentségéhez fűződő tiszteletét 
az eddiginél jobban szolgálná.

Dr. Sárospataki György
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OKTATÁS

felsősők meg gimnazisták, így lett egy 
– igazi – ifjúsági csoport is. 2000-ben 
kitaláltuk, hogy mi lenne, ha indítanánk 
egy csoportot az eggyel idősebb kor-
osztálynak is. Így lett egy örökifjú cso-
port is. Tavaly ősszel pedig kísérleti 
jelleggel elkezdtünk egy játékos tán-
cos foglalkozást a legkisebbek szá-
mára, mi csak törpetáncnak hívjuk. 
Ma nagyjából százan táncolnak az 
egyesület táncpróbáin, a csoportokat 
egy kivétellel önkéntesek tanítják, in-
gyen. Azt hiszem erre lehetünk a leg-
büszkébbek.

Itt lesz egy átvezető lépés. A kezek 
fenn a magasban, majdnem nyújt-
va. Fini, kérek zenét az átvezetőhöz... 
jobbra-balra lezáró, jobbra-balra 
lezáró... négyszer összesen. A ne-
gyedik után az egyesek elindulnak a 
kör közepe felé. A kettesek egyelőre 
maradnak a helyükön. Elölről, idáig, 

zenére!
Húsz év. Hat munkahely, nyolc 

tánctanár, öt költözés, egy feleség, 
két gyerek. Majdnem három. Száz-
valahány fellépés, közel ezer tánc-
próba, sokezer kilométer véget nem 
érő utakon, rengeteg élmény. Bulik, 
bálok, hétvégék, nappalok, éjszakák 
és néha reggelek. Barátok, csoporton 
belül és kívül, belföldön és külföldön. 
Sok minden történt, de csütörtök este 
ugyanúgy elmegyünk a próbára és 
jól érezzük magunkat. Nem vagyunk 
egyformák, de abban a két órában ez 
nem számít, mert azt csináljuk amit 
mindannyian szeretünk.

Most meg kellene néznünk, hogyan 
foguk beállni. Először a Komáromit 
táncoljuk, ennek félkörben lesz vége. 
A meghajlás után a lányok karolnak 
és a bal szélső pár balra fordulva el-
indul hátrafelé. A Baranyai a színpad 

bal hátsó sarkából indul, szóval ide 
kell kivonulni. Az első pár a függöny 
előtt, a többiek a függöny mögött 
sorban. Sétáljuk le!
Húsz év. Azt hiszem van okunk egy 

picit megállni, visszanézni és ünne-
pelni. Június 23-án egy egész napos, 
zenés-táncos családi programmal 
szeretnénk emlékezetessé tenni ezt 
az évfordulót. Reméljük, ezen a napon 
sok olvasóval találkozhatunk a Baktay 
téren. Persze sokáig nem pihenhe-
tünk. Vár ránk a következő húsz év, hi-
szen még sok gyereknek és felnőttnek 
szeretnénk megmutatni, hogy táncolni 
jó.

Köszönöm szépen, ügyesek volta-
tok. Az utolsó részt a két sortól a jövő 
héten azért még egy párszor átvesz-
szük, mert ott még vannak hiányos-
ságok. Egészségetekre, sziasztok!

Kroh István

a Dunaharaszti német nemzetisé-
gi Önkormányzat(DNNÖ) az elmúlt 
évben egyértelműen kifejezte azon 
törekvéseit, hogy az általános isko-
lai német nemzetiségi nyelvoktatás 
jelenlegi formája mellett párhuza-
mosan egy emeltebb szintű képzés 
is elinduljon. Ez az igény alapvetően 
több ok kapcsán alakult ki:

• a német nemzetiségi oktatás je-
lentősége a három általános iskola 
közül kettőben komolyan csökkent, 
hiszen a Rákócziban már kifutott, 
azaz teljesen megszűnt, a Kőrösi-
ben pedig már a második évfolyam 
kezd szeptemberben német nemze-
tiségi indulás nélkül. Ez azt jelenti, 
hogy a német kisebbség életterén-
(az Alsófaluban) elhelyezkedő Hu-
nyadi János az egyetlen egy általá-
nos iskola, ahol ez a képzési forma 
–eddig minden induló elsős osz-
tályra nézve- igényelt. 

• a svábság életterén is megje-
lennek a lakóparkok és a Harasztira 
települő, nem őshonos lakossága 
számára a német nemzetiségi nyelv 
és kultúra talán nem élvez olyan pri-
oritást, ezáltal folyamatosan csök-
kenhet a jövőben a német nyelvi ok-

tatás jelentősége, indulhat az elsős 
évfolyamokban olyan osztály, mely 
már nem rendelkezik német nemze-
tiségű képzéssel.

• a szomszédos településeken 
évek óta folyó emeltebb szintű né-
met nemzetiségi oktatás(kétnyelvű, 
bővített nyelvoktató) potenciális ha-
raszti elsősöket visz és vihet el.

 
Ezen nyílvánvaló okok miatt hatá-

rozott úgy a DNNÖ, hogy az isko-
lában jelenleg futó hagyományos 
nyelvoktató német nemzetiségi 
oktatás mellett kéri a város önkor-
mányzatától a bővített nyelvoktató 
német nemzetiségi oktatás bein-
dításának lehetőségét. A DNNÖ 
beadványát az Oktatási és Sport 
Bizottság március 8-i ülésén elfo-
gadta és megszavazta a bővített 
képzés 2012 szeptemberi indulásá-
nak lehetőségét.

 Mit is kell tudnunk a fent említett 
két oktatási formáról?

A már említetten jelenleg is folyó 
hagyományos nyelvoktató német 
nemzetiségi oktatás heti 5 német 
nemzetiségi nyelvórából áll, mely 
órakeret magába foglalja a nemze-

tiségi jelleget adó népismereti órá-
kat is.

Ezzel szemben a bővített nyelv-
oktató német nemzetiségi oktatás 
már megjeleníti a kétnyelvűséget is. 
Ebben a formában a kisdiákok már 
elsőtől kezdve, a heti 5 német nem-
zetiségi órán felül heti 3 tantárgyat 
németül tanulnak, össz tantárgyaik 
35%-át tanulják így németül. Termé-
szetesen az alsóban németül tanult 
tantárgyak azok, melyeket a diákok 
óvodás korukban, a német nemze-
tiségi óvodai képzés keretén belül 
már érintettek, tehát nem másról 
van szó, mint az ének, torna, tech-
nika-rajz tantárgyakról. A felsős diá-
kok esetében(5. osztálytól), a meg-
emelkedett óraszám miatt új, néme-
tül tanult tantárgyak kerülnek felvé-
telre, melyek a tapasztalat tükrében 
általában a történelem és földrajz 
tantárgyak. Persze ne felejtsük el, 
hogy ez az oktatási forma többlet-
terhelést jelent a kicsik számára(-
nem kevésbé a szülők számára is..), 
mint egy hagyományos képzés, vi-
szont azt se felejtsük el, hogy azok 
a tanulók, akik egy ilyen képzési 
formában indulnak, milyen előny-

Egy nemzetiség kincse az anyanyelve
avagy bővített nyelvoktató német nemzetiségi oktatás bevezetése Dunaharasztin
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OKTATÁS

nyel bírnak később, akár nyolcadi-
kos korukban egy nyelvvizsga kap-
csán? Mennyire segíti ez majd őket 
pályakezdésük során, ha csak arra 
gondolunk, hogy jelenleg is több 
tízezer azok létszáma, akik habár 
felsőoktatási intézményt végeztek, 
de sajnos államvizsgát nem tudnak 
szerezni, mivel nincs nyelvvizsgá-
juk?! A bõvített képzésben részt-
vevõk továbbtanulási lehetőségeik 
jobbak, nemzetiségi vagy kéttan-
nyelvû középiskolában folytathatják 
tanulmányaikat. a német népisme-
ret érettségi tágy, emelt szintû vizs-
gét lehet tenni belõle. Vannak olyan 
fõiskolák, egyetemek, ahol az okta-
tás német nyelven folyik pl. Vendég-
látóipari Fõiskola, Mûszaki egyetem 
vagy közgazdasági, banki szakok. 
Fontos tehát kihangsúlyozni, hogy 
a kisebbségi nevelés oktatás minõ-
ségileg más, mint az idegennyelv 
oktatás, hiszen benne a kisebbségi 
történelem, kultúra, hagyományõr-

zés, nép- és önismeret és a kisebb-
ségi jog átadása is szerepel, ami 
segíti a kisebbséghez tartozót iden-
titása megerõsítésében.

Nagyon sok érv és tanulmány 
szól a német nyelv mellett, de per-
sze ezekkel nem szeretném Önöket 
befolyásolni. Az viszont tény, hogy 
az az ember, aki németül már meg-
tanult, a német nyelvtan szigora és 
alapja elsajátítása után nagyobb 
kedvvel vág bele sikeresen más 
nyelvek tanulásába, sajátítja el az 
angol nyelvet, mint fordítva. Nem 
beszélve azokról a gazdasági té-
nyekről, melyek fontossá és érde-
kessé teszik a német nyelvet.

A DNNÖ amikor csak tud részt 
vesz az óvodai szülői értekezlete-
ken, televiziós információkat nyújt 
és ahogyan most is, írásban tájé-
koztat és informál. Az óvodákban 
Schuszter Gyöngyi vezető óvónő és 
a nagycsoportokat felügyelő óvo-
dapedagógusok segítségével szét-

osztottuk a DNNÖ kérdőívét, mely 
azért fontos, hogy felmérjük, meny-
nyi szülő támogatja a hagyományos 
és bővített oktatási formát. Kérdé-
sünket nem csak az idei tanévkez-
déssel kapcsolatban tesszük fel, 
hanem várjuk azon szülők válaszát 
is, akiknek gyermekeik majd egy, 
két, vagy három év múlva foglalják 
el az iskolapadokat, hiszen akkora 
is tudnunk kell, sőt kötelességünk 
tervezni azért, hogy a befogadó 
általános iskola megfelelően felké-
szülhessen.

Április 12-én Szülői Fórumot szer-
vez Dunaharaszti Város Önkor-
mányzata a József Attila Művelődé-
si Házban, ahol minden kérdésükre 
választ kaphatnak a német nemzeti-
ségi oktatás új, bevezetendő formá-
járól is. 

 A Dunaharaszti Német Önkor-
mányzat is várja a Kedves Szülőket 
erre a fontos rendezvényre!  

 Wágner László, DNNÖ elnök 

Kisebbségi oktatásról a 32/1997.(Xi.5.)MKM 
rendelet szerint: 

C) A nyelvoktató kisebbségi oktatás
1. A nyelvoktató kisebbségi oktatás a nyelv tanításával, az 

irodalom és a kisebbségi népismeret témaköreinek elsajátítta-
tásával hozzájárul a kisebbségi oktatás céljainak megvalósítá-
sához.

2. A nyelvoktató kisebbségi oktatás két formában valósítható 
meg:

a) A hagyományos nyelvoktató kisebbségi oktatás, amely-
ben a tanítás nyelve a magyar nyelv, a kisebbségi nyelv és iro-
dalom tantárgyat tanítási óra keretében az első évfolyamtól kell 
oktatni.

b) A bővített nyelvoktató kisebbségi oktatás, amelynek célja 
a kétnyelvű kisebbségi, illetve az anyanyelvű oktatási formára 
való felkészítés. A kisebbségi nyelv és irodalom tanulása, illetve 
a kisebbség nyelvén való tanulás egyidejűleg folyik. Legalább 
három tantárgy kisebbség nyelvén való tanulását kell lehetővé 
tenni. A kisebbségi nyelv és irodalom, illetve a kisebbségi nyel-

vű órák aránya a heti órakeret legalább harmincöt százalékát te-
szi ki. A bővített nyelvoktató oktatási forma az első évfolyammal 
kezdődhet és legkésőbb a nyolcadik évfolyammal fejeződhet 
be.

3. A nyelvoktató kisebbségi oktatást a szakképesítés meg-
szerzésére felkészítő szakaszban az intézmény pedagógiai 
programjához igazodóan azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a kisebbségi nyelv és irodalom oktatására az e rendelet-
ben meghatározott időkeretet a szakmai nyelv oktatására kell 
fordítani. A szakképzési évfolyamokon a kisebbségi nyelv és iro-
dalom, illetve a népismeret oktatása nem kötelező.

C) a kisebbségi népismeret
>1.14 A kisebbségi népismeret közös, az adott kisebbség 

nyelvén és magyar nyelven kisebbségenként meghatározott 
részletes fejlesztési feladatok a Nemzeti alaptanterv több művelt-
ségi területéhez kapcsolódnak (különösen a Magyar nyelv és iro-
dalom, Ember és társadalom, Ember és természet, Természetis-
meret, Földünk és környezetünk, Művészetek), azok tartalmához 
és szerkezetéhez igazodnak.

Hét érv a német nyelv mellett:

1. A német a legelterjedtebb anyanyelv Európában: németül 
az európaiak 24%-a beszél, angolul, franciául vagy olaszul 
16, spanyolul 10 százalékuk.
2. Németország, Ausztria, és Svájc Magyarország három 
legnagyobb és legfontosabb kereskedelmi partnere.
3. A Magyarországra látogató turisták 70%-a német nyelv-
területről érkezik. A német nyelvtudás így nagy előnyt jelent 
minden olyan szakmában, amely idegenforgalommal, ven-
déglátással, kereskedelemmel, egészséggel vagy sporttal 
kapcsolatos.
4. Ha magyarok nyugatra utaznak, útjuk legtöbbször német 
nyelvterületen vezet át. Német nyelvtudás birtokában gyer-

mekük is részese lehet ezen országok eleven és sokszínű 
jelenkori kultúrájának.
5. A német a második leggyakrabban használt nyelv a tudo-
mányban, a történelemben. Több ezren utaznak hosszabb ta-
nulmányútra német nyelvterületre.
6. Aki megtanul németül, univerzális kulcsot kap Közép-Euró-
pa szellemi, gazdasági életéhez és egész művelődéstörténe-
téhez. A világ teljes könyvtermésének 18%-a németül jelenik 
meg. Az Interneten a második leggyakoribb nyelv a német.
7. A német ugyanolyan könnyen tanulható, mint bármely más 
nyelv, ma már modern módszerekkel és multimédiás eszkö-
zökkel oktatjuk. A tanulás így játék, különösen gyermekkor-
ban, bárki gyorsan megértheti, és beszélni kezdheti a nyelvet.
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Húsvét – feltámadás – az újjászületés 
örömhíre. Szinte a bőrünkön érezzük 
a tavasz közeledtét, a természet meg-
újulását is, termést ígérő virágillat tölti 
be a levegőt, élvezzük az első melen-
gető napsugarakat. Mindemellett ez 
az időszak alkalmat ad az elmúlásról, 
a vissza nem hozható dolgokról való 
elmélkedésre. Hogy az egyes em-
berek mi módon ápolják szeretteik 
emlékét, mennyit hasznosítanak az 
előttük járók tudásából, és mennyit 
adnak át belőle saját gyermekeik-
nek, az kinek-kinek saját felelőssége, 
saját elhatározása. Az egyén habitu-
sától, figyelmétől és érdeklődésétől 
függ, hogy továbbélnek-e a családi 
legendák, hogy megőrződnek-e sor-
sok, élettörténetek. 

Létezik azonban valamiféle kol-
lektív emlékezet is, ami az egyénen 
keresztül, egyes emberek tudásá-
nak megőrzésével népcsoportok, 
nemzetek jövőjét szolgálhatja. Nem 
tudhatjuk persze, hogy a jövő nem-
zedék az általunk őrzött kultúrából, a 
rá hagyományozott ismeretből meny-
nyit használ majd fel, mennyit fordít 
majd a maga javára. Szüksége lesz-
e egyáltalán rá, okul-e belőle? A mi 
dolgunk az, hogy ennek a lehetősé-
gét teremtsük meg azzal, hogy minél 
több adatot, ismeretet feljegyezünk, 

hogy a múlt dokumentumait, tárgyait 
összegyűjtjük és megőrizzük. 

És, bizony, majdnem elkéstünk 
vele! 

Ha most visszatekintünk a tájház 
alapítása óta eltelt öt évre, ami nem is 
olyan hosszú idő – vélhetnénk, mell-
be vág a rádöbbenés, hogy hányan 
nincsenek már közöttünk azok közül, 

akiktől első kézből kaphatnánk ada-
tokat, s akiktől lehetne mit kérdezni-
tanulni. 

Elsőként id. Leéb „Lépszép” József 
nevét írom, aki 1926-ban látta meg a 
napvilágot. Bár szorgalmas, jó tanu-
ló volt, családja nem taníttathatta to-

vább, de traktorosként is ugyanazzal 
a lelkiismeretességgel végezte mun-
káját a tsz-ben. az inkább visszahú-
zódó, otthonülő ember szinte megtál-
tosodott a tájház alapítás hírére, kez-
dettől fogva ott tüsténkedett házban, 
segített, készséggel megosztotta is-
mereteit az őt faggató muzeológussal 
és még a restaurálás munkálataiba is 
belekóstolt. Sokat mesélt unokájának 
– az egyik alapítónak – a régen volt 
dolgokról, de 2009-ben 83 évesen 

bejezte a mesét.
Vagy itt van például Kaltenecker 

„Deka” Feri bácsi, aki tősgyökeres 
haraszti földműves család leszárma-
zottja. Hentesnek tanult, a Vágóhídon 
dolgozott, ahol kötelességtudata 
egyre magasabb pozícióba juttatta. 

Emlékezet

Leéb József Kaltenecker Ferenc

Kisebbségi élet

2. A kisebbségi népismeret általános témakörei:
a) a kisebbség nyelve, tárgyi és szellemi kultúrája
- nyelvhasználati sajátosságok, beleértve a nyelvjárásokat, 

nyelvváltozatokat,
- vizuális kultúra (építészeti emlékek, képzőművészet, iparmű-

vészet, népművészet, filmművészet),
- ének-, zenei és tánckultúra (zenei örökség, színház, tánc és 

játék),
- hagyományok, régi és új szokások, kulturális javak, mestersé-

gek, gazdasági élet, ünnepek és jelképek,
- szociológiai és település-földrajzi ismeretek.
b) A kisebbség történelemalakító és kultúraformáló szerepe, 

civilizációja
- a kisebbség magyarországi történelme és irodalma, az anya-

nemzet, nyelvi (anya)országok történelmének, irodalmának kor-
szakai; az anyanemzet, illetve a nyelvi (anya)országok földrajza,

- oktatás-, kultúrtörténet, jelenkor,
- a kisebbségek más országokban élő csoportjai.
c) Kisebbségi és állampolgári jogok
- a kisebbségek jogai, hazai és nemzetközi jogrendszer,
- a kisebbségek intézményrendszere,
- nemzetközi kapcsolatok.

3. A kisebbségi népismeret tanítása önálló tantárgyként, illetve 
a Nemzeti Alaptanterv műveltségi területeibe integráltan folyhat, 
és szükséges, hogy tanórán kívüli tevékenységek formájában is 
- a közoktatásról szóló törvény alapján rendelkezésre álló idő-
kereten belül - (mint pl. a szakkörök, a táborok, a kirándulások, 
a népdal- és tánckörök, a játszóházak, a színjátszó körök, a ze-
nekarok) megjelenjen. Pedagógiailag kiemelt értékű a tárgyi és 
szellemi (néprajzi, népdal stb.) gyűjtőmunka, az alkotó tevékeny-
ség, az egyéni, illetve csoportos kutatás, projektmunka. Az egyes 
tantárgyakba integrált oktatás során, az ének-zene, a tánc és a 
drámaoktatás esetén a hangsúlyt a kisebbségi tartalmakra kell 
helyezni.

4. Az egyes kisebbségek esetében a kétnyelvű és az anyanyel-
vű oktatási formában a népismereti követelmények magasabb 
szinten is megfogalmazhatók, mint a nyelvoktató oktatási forma 
esetén. A népismeret önálló tantárgyként történő tanításakor az 
oktatás nyelve a kisebbség nyelve, integrált feldolgozásakor a ki-
sebbség nyelve, a magyar nyelv vagy mindkettő lehet.

5. A kisebbségi népismeret oktatásának követelményeit össze 
kell hangolni az anyanyelv (kisebbség nyelve) és irodalom, illetve 
a többi műveltségi terület követelményeivel.
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Rengeteg tárgyat adományozott a 
tájháznak, de egy tárgy igazi értékét 
a néprajztudomány számára a hozzá 
kapcsolódó ismeretanyag jelenti. A 
81 éves Feri bácsi ezzel sem fukarko-

dott, szeretett beszélgetni, szívesen 
megosztotta tudását másokkal, de 
amit nem sikerült feljegyezni, azt ő is 
örökre elvitte magával.

Felemlítem a nemrégiben 72 éves 
korában elhunyt Luttenberger La-
josné, Wágner Annát, szintén ősrégi 
haraszti család gyermekét. Szülei 
egykori péksége helyén nyitotta azt a 
vegyesboltot, ami „Nusi-bolt” néven 
él sokak emlékezetében. Ez a tájház-
zal szemben lévő épület egyébként 
pár évvel ezelőtt a Kulturális Örök-

ség Napjai alkalmából megnyitotta 
kapuit, és az érdeklődők rögtönzött 
fotókiállításon és Nusi néni lánya, Eri-
ka előadásából ismerkedhettek meg 
a család és az épület történetével. 

Videofilm őrzi azt az idősek közti 
beszélgetést, amelyre a tájház alapí-

tásának évében került sor, s amelyen 
látható-hallható a 71 éves Mannheim 
János is, akit betegsége gátolt meg 
abban, hogy továbbra is eljárjon a 
tájházba. Ő a téeszesítés után he-

gesztőként dolgozott a Hajógyárban, 
majd 1979-től létrehozta azt a szikvíz-
üzemet, ami azóta is működik még. 

Közel 100 év emlékét-tudását hor-
dozta az 1912-ben született Fajta 
Józsefné, Schuszter Anna néni. Pici, 

törékeny asszony volt, de szívós és 
segítőkész. Töretlen vidámságával 
megtalálta az utat a fiatalok felé is, 
akik közül sokan a tőle szerzett isme-
reteket használták a hagyományőr-
zésről szakdolgozatukhoz, s aminek 
elismeréséül aranylánccal tüntették 
ki. Az asszonykórusnak volt alapí-
tó tagja, velük jutott el 84 évesen 

testvérvárosunkba, Altdorfba. Sőt, 
egészen 2000-ig szervezője volt a 
zarándokutaknak, mely feladatot 
édesapjától 1965-ben vett át. Sok-
szor láthattuk a tájházban is, és tőle 
is rengeteg tárgy, terítő és ruhanemű 
került a gyűjteménybe.

Sajnos néhány fiatalabb ember ne-

vét is itt kell elsorolnunk. Geyerhosz 
Jakab taksonyi sváb családból nő-
sült harasztira. Ő feleségével együtt 
a Lustige Schwaben tánccsoport 
oszlopos alapító tagja volt. 56 éves 
volt, amikor itthagyta barátait és csa-
ládját.

Tragikus körülmények között, szin-
tén fiatalon, 57 évesen távozott Kreisz 
Pál is, aki amellett, hogy szintén sok 
tárgyat adott át a tájház számára, te-
vékeny szerepvállalással segítette a 
különböző programokat, elsősorban 
a disznóvágást.

Valószínűleg nem teljes a lista és 
nem is lezárt. Most azokat nevezhet-
tük néven, akik a sváb tájházzal va-
lamilyen kapcsolatban álltak, akik va-
lamilyen részt vállaltak a sváb kultúra 
megőrzésében. Köszönjük nekik!

Szerencsére adatott számunk-
ra egy hely – a tájház, ahol a tárgyi 
emlékek mellett ez a kultúra tovább 
él, de a gyűjtőmunka, a feljegyzés 
feladata még nem ért véget. Véssük 
eszünkbe, ha későn kérdezünk, nem 
lesz, aki válaszoljon rá! Ha nem ipar-
kodunk, ez az ismeretanyag egyszer 
s mindenkorra elvész és ez a mulasz-
tás minket terhel majd. 

Misch Ildikó

Kisebbségi élet

Kreisz PálFajta Józsefné, Schuszter Anna

Mannheim János

Geyerhosz Jakab

Luttenberger Lajosné, Wágner Anna
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egYházi hÍreK

Az év ünnepei között a legbensősé-
gesebb ünnep a karácsony, a legje-
lentősebb pedig a Húsvét.

„Az idők teljességében elküldte Isten 
szent Fiát, aki asszonytól született, de 
isteni természetet hordott magában.” 
Ez a nagy jelentősége a karácsony éj-
szakájának. „De úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, 
hogy aki Őbenne hisz el ne vesszen, 
hanem örök élete legyen.” 

Amilyen a készület, olyan az ün-
nep a régi mondás szerint. Ezt a mon-
dást szeretnék egy kicsit alátámaszta-
ni a következő gondolatsorral. 

Egyházunk nagyon bölcsen felkészít 
a feltámadás ünnepére, a húsvétra. 
A nagyböjt utolsó hetét, „nagyhét”-
nek nevezzük. A nagyhét első napja 
virágvasárnap, vagy pálmavasár-
nap. Úgy olvassuk mind a négy evan-
géliumban, hogy Jézus szenvedése 
előtt a szombati nyugalmi nap elmúl-
tával ünnepélyesen bevonult Jeru-
zsálembe. Mint „Dávid fia”, szerényen 
szamárcsikó hátán, de mégis hallat-
lan fönséggel, mint egy fejedelem. Az 
emberek pálmaágakat törtek a fákról 
és eléje tették, majd ruháikat terítették 
a földre, hogy azon vonuljon a Mester. 
És közben éljeneztek, Hozsannát kiál-
tottak. „Áldott, aki az Úr nevében jön.” 
”Hozsanna Dávid fiának”.

Ezt és a következő napok esemé-
nyét éljük át a liturgia keretében. A vi-
rágvasárnapi barkaszentelés, bevonu-
lás a templomba, a passióéneklés, a 
nagycsütörtöki lábmosás - Jézus pél-
dáját követve, az Oltáriszentség alapí-
tása, a csütörtök esti virrasztás, mind-
mind alkalmas arra, hogy újra átéljük 
Jézus szenvedéseit. a nagypénteki 
szertartás drámai módon mutatja be 
szenvedő Urunkat és kereszthalálát, 
ugyancsak a liturgia nyelvén. A Szent-
sír elkészítése, a „lecsupaszított oltár” 
beszédesen mutatja be Jézus értünk 
vállalt áldozatát.

aki részt vesz ezeken a szertartá-
sokon, az érzi meg, annak szíve te-
lik meg igazi boldogsággal, igazi 
örömmel nagyszombaton, a VIGÍLIA 
SZERTARTÁSON. A feltámadás való-
sága, a reménység hallatlan öröme, 

érzése hatja át a lelkét. 
Mindezek csúcspontja a Feltáma-

dási körmenet, amikor országnak-vi-
lágnak hirdetjük: Jézus feltámadt, és 
velünk marad a világ végezetéig. 

A húsvét hajnali, napfelkeltét váró 
imádságos várakozás a Kálvária Ká-
polnában, a Húsvét vasárnapi szent-
mise csodálatos ünnepi énekei, mind 
hozzájárulnak a Húsvét igazi hangu-
latához. 

Kedves Olvasók! Az egész hetet 
átélve, végigszemlélve értjük meg a 
húsvét titkát. és válik számunkra a 
Húsvét igazi ünneppé. 

Visszaemlékszem gyermekkoromra. 
mint ministráns részt vettem a nagyhe-
ti szertartásokban, amelyek nagyrészt 
latinul hangzottak el, nem sokat értet-
tem belőle, ráadásul jó része délelőtt 
zajlott, amikor viszonylag kevesen 
voltak a templomban, csak néhány 
jámbor férfi, asszony. Én, mint gyerek 
azt vártam mikor lesz már vége, Talán 
csak a szép gregorián dallamok tet-
szettek, voltak rám pozitív hatással. 
Ahhoz képest most annyira érthető, 
átélhető minden, egyrészt a magyar 
nyelven elhangzó imák és énekek mi-

att is, másrészt a szertartás menete, 
szövege is át lett dolgozva. 

Akkor a feltámadási körmenet volt ér-
dekes, mindig sötétben tartották, gyer-
tyákkal, lámpákkal, énekszóval: „Feltá-
madt Krisztus e napon, Alleluja…”

Ma, amikor a tudatosabban megélt 
hit, az elmélyedtebb vallásosság igé-
nye nagyobb az emberekben, nem-
csak a hagyományok tisztelete, szük-
ség is van ezekre a lelki élményekre. 

Mi lelkipásztorok arra törekszünk, 
hogy minél szebbé, ünnepélyesebb 
tegyük a nagyheti szertartásokat, és 
annak örülnénk, ha minél többen, 
nemcsak a feltámadási körmenetre 
jönnének el, hanem részt vennének 
az egész heti csodálatos szertartá-
sokon. (Megjegyzem, természetesen 
annak is örülünk, ha sokan jönnek el 
legalább nagyszombaton este.)

Kedves Olvasók! Most ilyen gya-
korlatiasan próbáltam megfogalmaz-
ni gondolataimat. Szeretettel várunk 
mindenkit a nagyheti szertartásainkra. 
Kívánok mindenkinek sok szép él-
ményt a nagyböjtben és a nagyhéten, 
valamint jó pihenést, meghitt családi 
találkozásokat, baráti együttléteket, ki-
rándulásokat a Húsvéti ünnepekben. 
És a föltámadt Jézus Krisztus áldását, 
békéjét kérem mindnyájukra ezekben 
a szent napokban és egész évben.

Szeretettel: András atya

Dunaharaszti Egyházi Programok
2012. Áprilistól-júniusig

NAGYCSÜTÖRTÖK április 5. csütörtök.
Nagytemplom 19.30 óra - szentmise, virrasztás. Liget 17.30 órakor
NAGYPÉNTEK április 6. péntek.
Nagytemplom 19.30 óra - passió, szertartások
Liget 17.30 órakor (mindkét helyen előtte keresztúti ájtatosság)
Éjjel 21.30 - keresztút a Kálvária dombon
NAGYSZOMBAT április 7. szombat.
Szertartások kezdete Nagytemplom és a Liget este 20 órakor
Feltámadási körmenet Nagytemplom és a Liget kb. 21.30 óra
HÚSVÉTVASÁRNAP április 8.
Hajnali imádság napfelkeltekor a Kálvária Kápolnában
Nagytemplom reggel 7 és de. 10.30 óra. Liget de. 9.30 óra
HÚSVÉTHÉTFŐ április 9.
Nagytemplom reggel 7 és de.10.30 óra. Liget de. 9.30 óra
ELSŐÁLDOZÁS
Május 6. vasárnap délelőtt 10.30 óra, Szent István templom
BÉRMÁLÁS
Május 20-án, vasárnap 10 órakor a Taksonyi Szent Anna templomban
A dunaharaszti fiataloknak is!

Reménységünk záloga
Gondolatok Húsvét előtt… 2012-ben. 



TUTAJOS TALÁLKOZÓ
A tavalyi tutajos találkozó képeivel szeret-
nénk figyelmükbe ajánlani az idei rendez-
vényt június 2-án. Idén valószínûleg tovább 
gyarapodik a tutajjal érkezõk száma, az ed-
digiekhez hasonlóan gazdag kultúrlis prog-
ram várja az érdeklõdõket. Újdonságként 
idén elõször Sváb Foci Kupát is rendezünk a 
találkozó kapcsán június 3-ra.


