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Bevezető
Kedves Olvasóink!

1956-ra emlékeztünk
H

atvankettő esztendővel ezelőtt egy átlagos őszi
napból nagybetűs történelem lett. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeztünk
a Taksony Nagyközség Önkormányzata és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Taksonyi csoportja
szervezésében október 22-én a Fő téren, az ’56-os
emlékműnél.
A himnusz elhangzása után a rendezvényen
ünnepi beszédet mondott Kreisz László polgármester. Köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy hatvankét éve annak, hogy egy kis ország népe összefogott,
s az oly sokszor megalázott nép ismét felemelte a
fejét.

A múltidéző gondolatokat követően a Prücsök és Mákvirág tánccsoportok ünnepi műsorait csodálhattuk meg,
majd pedig a Kossuth Lajos Gimnázium „Mementó színkörének” ez alkalomra készített irodalmi összeállítását
élvezhettük. A több mint fél órás műsor gondolatban vis�szarepített mindannyiunkat az időben, és felelevenítette
számunkra az 1956-os események pillanatait, érzéseit,
félelmeit. Az előadás hangulatát emelte Fekete Bálint élő
zongorakísérete.
A megemlékezést követően hagyományosan borkóstolóval zártuk az estét. Idén az etyeki-budai borvidék régiójának borait kóstolhattuk a Kattra pincészet jóvoltából,
hozzá pedig sajtkülönlegességeket kínáltunk.

Novemberi
lapszámunkat
tarthatják
kezükben. Településünk és általános iskolánk névadójának, Taksony vezérnek névnapjára emlékezve készülődünk.
Hagyományos települési rendezvényünk
ünnepélyességét, bensőséges hangulatát
Taksony napi kitüntetettjeink elismerése
fokozza.
Táncos fiataljaink osztják meg tudósításaikat amerikai-kanadai fellépéseikről,
bemutatva a tengeren is túl a magyarországi németek kulturális életének már beérett
gyümölcseit. Példátlan összefogással, több
évtizedes kemény munkával, sokéves szervezéssel valósulhatott meg eddigi legnagyobb sikert arató külföldi fellépéssorozatuk.
Közben ízelítőt kaphatnak a falu életében
nyár óta történt változásokról, eseményekről is.
Tudósításokat kaphatnak Málenykij

"Eljött már november didergő hónapja,
Hideg szele a fák ágait megcsapja.
Meghalva elhullanak a sárga levelek,
játszadoznak vélek a kegyetlen szelek..."
				Csokonai

robot megemlékezésekről, ahol Taksony
Nagyközség is képviseltette magát – megtisztelve és emlékezve az elhurcoltakról, a
sötét múltról.
Bízunk benne, hogy a Taksonyi Hírharangot olvasva jó, örömteli és szeretetteljes
érzések jutnak fölénybe függetlenül attól,
hogy időnként követelőző, vádaskodó, számonkérő írásokkal, kiadványokkal is találkozhatnak. Ahogyan a történelem során

és Taksony történetében is vannak építők
és rombolók, mindegyiknek megvannak a
saját eszközei és stílusai Taksonyban is. Kiki döntse el melyik áll közelebb személyiségéhez, mentalitásához.
Szeretettel ajánljuk a novemberi Taksonyi Hírharangot Kedves Olvasóink figyelmébe!
Wágnerné Bartha Zsuzsanna
szerkesztőbizottság elnöke

Helyreigazítás
Előző lapszámunkban a 3. oldalon a beköszönő írás Wágnerné Bartha Zsuzsanna főszerkesztő aláírással jelent meg, mely hiba a
nyomdai korrektúra során keletkezett. Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzata értelmében a titulus nem főszerkesztő, hanem a szerkesztőbizottság elnöke.
A helyreigazítás Tóth József települési képviselő úr kérése alapján került közlésre.
Elnézést kérünk, amennyiben az elírással bárkinek kellemetlenséget vagy bármilyen jellegű kárt okoztunk.
Hírharang Szerkesztőség
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106 db napelem a tornaterem tetején

Önkormányzati hírek
Önkormányzatunk
pályázott és nyert
– sikeres pályázataink
A Hírharang legutóbbi számában csokorba szedtük az Önkormányzat által benyújtott, még el nem bírált pályázatokat. Most
örömmel számolunk be nyertes pályázatainkról.
A Tájház felújítására benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült és a
teljes igényelt összeget, egészen pontosan
5.977.178 Ft-ot, elnyerte önkormányzatunk.
Az igényelt támogatás mellé ugyanebben
az összegben önerőt is biztosítani szükséges, melyet a települési önkormányzat a
pályázat benyújtásakor vállalt is.
Bár a tájház fenntartója 2011 óta nem
a települési önkormányzat, ennek és a
híresztelések ellenére tulajdonosként van
erőforrása, kapacitása és igénye pályázati
lehetőségek felkutatására, a fejlesztések, a
megfogalmazott és vállalt célok megvalósítására. Sajnálatos módon a haszonkölcsön
szerződés nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket, így a tájház felújítása időszerű,
az elmúlt években értéknövelő beruházás
az ingatlanon nem történt, de még a gondos
ápolás jelei sem feltétlenül látszódnak rajta.
A tervezett felújítás keretében megvalósul a tájház teljes tetőcseréje, valamint a fa
nyílászárók restaurálása, egyes esetekben
korhű módon történő cseréje.
A megvalósítási időszak a pályázat értelmében 2019. december 31-e, azonban terveink között szerepel a 2019 első félévében
történő megvalósítás.
Örömmel számolhatunk be továbbá arról
is, hogy a Széchenyi út felújítására benyújtott pályázatunk szintén a nyertes pályázatok közé tartozik. Ennek köszönhetően
első ütemben a Baross tér és a Béke utca
közötti szakasz rendbetételére kerülhet sor.
A megítélt támogatás 127.978.602
forint, mely mellé 6,7 millió forint önerőt
biztosít önkormányzatunk.
A megvalósításra 2019. első félévében
kerül sor, miután a tél folyamán Önkormányzatunk lefolytatja a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást.
Taksony Nagyközség Önkormányzata
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Tanévkezdésre megújult
a nemzetiségi iskola Taksonyban

tésében, mely összeget az intézmény oktatási, nevelési célokra fordíthat.
A munkálatok óriási türelmet és kitartást követeltek az iskola tanulóitól és pedagógusaitól, hiszen egész évben zajlottak
a munkálatok, de a reményteli várakozás
meghozta a gyümölcsét, hosszú idő után
ismét méltó körülmények között, új, szebb
környezetben tanulhatnak az iskolában.
A beruházás záróeseménye a taksonyi
általános iskola sportcsarnokában került
megrendezésre, ahol a legnagyobb fejlesztések történtek, és akik a legnagyobb
haszonélvezői a korszerűsítésnek. Kreisz
László polgármester beszédében kifejtette, hogy régóta vártak már a lehetőségre,
az iskola megújítására, megköszönte a
támogatást, és reményét fejezte ki, hogy
ez a jövőben is folytatódni fog. A tervezők, építők, kivitelezők közös munkáját is
megköszönte, majd a délutánt a gyerekek
színkavalkádja, táncokkal teli kis műsora
koronázta meg.
A záró rendezvényen nagy örömmel
adták át a megszépült intézményt, a beru-

házás lezárását jelentő szalagot nagy
örömmel vágta el Ritter Imre, német nemzetiségi országgyűlési képviselő, Pánczél
Károly országgyűlési
képviselő, a Nemzeti
Összetartozás
Bizottság elnöke, és
Winklerné Tomana
Ildikó iskolaigazgató.

Pánczél Károly és
Winklerné Tomana
Ildikó
Ritter Imre

E

gy sikeres pályázatnak köszönhetően,
Taksony Nagyközség az „Épületenergetikai korszerűsítések Taksony Nagyközség Önkormányzatának épületein” c.
pályázat keretében 233 millió 856 ezer
forintot nyert el, melyet még mintegy 20
millió forinttal egészített ki. A Településüzemeltetés épülete mellett megújult
a Művelődési Ház és legnagyobb beruházásként az általános iskola is.
Szeptember 1-jén megújult állapotban várta a tanulókat a Taksony Vezér
Német Nemzetiségi Általános Iskola.
A pályázatnak köszönhetően kicserélték
az épület nyílászáróit, 16 cm hőszigetelést kaptak a falak, a „B” épület új tetőcserepezést és bádogrendszert kapott,
az intézmény tornatermi részén 106 db-

12 db napelem

ból álló napelem panelek biztosítják az
olcsóbb működést. A 140 milliós beruházás évi 8-10 millió forint megtakarítást
jelenthet a nemzetiségi iskola költségve-

Taksonyi Hírharang
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Az Idosek
˝ napja Taksonyban
2018. szeptember 30-án

Önkormányzati hírek

„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok
néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal tehát az ünneppel.” 				
(Márai Sándor)

2018. október 19.
A Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat az ártatlanul
elhurcoltak emlékére kiállítást és a „málenkij robotról” könyvbemutatókat és koncertet szervezett a Várban. A kiállítást megnyitotta: Ritter Imre, a magyarországi németek parlamenti képviselője. A kiállítást bemutatták a kiállítás alkotói: Dr Bognár Zalán,
a Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának elnökhelyettese és
Majorszki András, Gulágkutatók Nemzetközi Társaságának elnöke. Taksony Önkormányzatai (a települési és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat) meghívót kaptunk, a
Budavári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök asszonyától (Farkas
Hoffmann Márta) . Kreisz László polgármester úrral örömmel elfogadtuk a
meghívást. Egy tanulságos élményben
gazdag este volt. Öröm volt Makra
Mónikát hallgatni, hogy milyen szeretettel beszél kutatásáról. MINTHA
zenekar „Mi Atyánk, Úr Isten segíts
haza minket!” koncertje zárta az estet.
A vendéglátást köszönjük a szervezőknek.
Györke Erzsébet települési képviselő

Közlemény
A Takser Zeitung 2018. novemberi kiadványában megjelent, Taksony Nagyközség Önkormányzatát érintő, az önkormányzat
lejáratását és rossz hírének keltését célzó írásoktól teljes mértékben elhatárolódunk, a vádakat pedig a leghatározottabban vis�szautasítjuk.
Önkormányzatunk a közpénzből finanszírozott Taksonyi Hírharangot nem kívánja ilyen gyalázatos célra felhasználni, ezért a
reakciótól – egy kivételével – eltekintünk, sokkal fontosabbnak tartjuk, hogy értékes információkat, beszámolókat, tájékoztatókat, élményeket közvetítsünk annak hasábjain. Sokkal szívesebben olvasnánk a nemzetiségi önkormányzat intézményfenntartói munkásságáról, az elért eredményekről, az elmúlt időszak fontos eseményeiről, mintsem a települési önkormányzat gyalázásáról. A nemzetiségi önkormányzat intézményeinek – iskola, óvoda – költségvetéséből finanszírozott kiadvány lapjainak,
pontosan felén ilyen jellegű tartalmat megjelentetni pedig egyenesen felháborítónak tartunk.
Egyetlen kivételt teszünk azt is csak nagyon röviden, Szabó Kati néni emlékének áldozva, aki 2012-ben kapta meg a méltó elismerést. Azt kijelenteni, hogy Kati nénit érdemtelennek tartotta volna bármikor is Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Életműdíjra, nagy felelőtlenség. Arra következtetni, hogy azért, mert valaki egy adott évben – a javaslat(ok)
ellenére – nem kapja meg az adott díjat, kitüntetést, akkor arra érdemtelen, nemcsak ostobaság, hanem óriási tapintatlanság is.
Ha valakinek Kati néni munkássága, érdeme és emléke valóban fontos, akkor a nevét, a kitüntetését ilyen kontextusban, ilyen
méltatlan helyzetben még csak meg sem említi. Ezért Önkormányzatunk elhatárolódik a nevezett újság tartalmától, annak
stílusától és hangnemétől egyaránt, mert Taksony polgárai ennél biztosan nagyobb tiszteletet és megbecsülést érdemelnek.
Taksony Nagyközség Önkormányzata nevében
Kreisz László polgármester
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2018. szeptember 30-án Taksonyban ismét
sikerült a szeretettel, odafigyeléssel megrendezett Idősek napi ünnepséget átélni. A települési Önkormáyzat, a Taksonyi Sváb Baráti
kör és a Taksonyért Vállakozok Egyesületével közösen vendégül látta a közösségünkben élő „régebb óta fiatal” (Roland atya)
kedves taksonyiakat.
Mint minden világnap, az idősek világnapja is szép kezdeményezés. De óriási
problémát jelentene, ha csak kipipálnánk és
felsóhajtanánk. hogy ezen is túl vagyunk.
Nem jelentheti, hogy csak egy napig szeretnénk az időskorúakra figyelni, sajátos problémáikkal foglalkozni.
Délután három órakor vidáman érkeztek
a meghívott vendégek. A Dunamenti Svábok Baráti körének mosolygós tagjai mindenkit elbűvöltek. Jó volt látni, ahogy már
a kapuban várták a vendégeket, és mindenkit bekísértek a terembe, ahol a Baráti kör
tagjai által sütött finomabbnál finomabb
süteménnyel természetesen sóssal és édessel
szépen az ünnephez méltón terített asztalok
vártak.
Alpolgármester asszony köszöntőjével
megnyitotta a rendezvényt. Körünkben volt
dr. Kapitány László a Taksonyért Vállalkozók Egyesületének vezetője. Örömét fejezte
ki, hogy a korábban háziorvosként tapasztalt
jókedv és derű semmit nem változott. Röviden köszöntötte a jelenlévőket, majd a terem
szabad részét elfoglalták Taksony legfiatalabb táncosai, akik Heil Adrienn és Kreisz
Cilike által megálmodott táncaival örvendeztettek meg mindnyájunkat. Néhány vendég szemébe örömkönnyeket csalva.
A mikrofon a mindenki által nagyon várt
Proksa Zoltán kezébe került. Első blokkban
egy általa összeállított csokrot nyújtott át,
természetesen dalokból, majd a közönség is
kérhetett néhány kedvenc dalt, amiket Zoli
el is énekelt.
Az idén sem maradhatott el Barna Imre
bácsi köszöntője. Verssel és dallal köszöntötte barátait ismerőseit. A Solymosi Fivérek
zenélésében gyönyörködhettek a vendégek.
A zene megpezsdítette a szíveket, sokan
táncra perdültek. Boldoggá tett, hogy a
kedves vendégek a mi időseink jókedvűen
beszélgettek. A legjobb fájdalomcsillapító a
szeretet és a jókedv!!! A vendéglátás pazar
volt. A virsli forró volt, a limonádé kellemes
hideg. Koccintáshoz akadt egy pohárka bor
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is. Köszönet mindenkinek, aki munkájával,
szeretetével hozzájárult ennek a szép délutánnak a megszervezéséhez.
Minden vendég egy szép cserép ciklámennel térhetett haza. Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester asszonnyal a délután
zárásakor boldogan mosolyogva mentünk
haza.
Kívánom, hogy valamennyien járuljunk
hozzá a nemzedékek közötti, illetve a családon belüli emberi harmónia, odafigyelés,
közösségi gondolkodás és összetartozás
megteremtéséhez, mely idős embertársaink
szívét melegséggel, békességgel tölti meg.
Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom,
hogy derűsen és jó egészségben, a család
nyújtotta örömökkel töltse a pihenés éveit
mindenki.
Ezen a vasárnapon is jó volt taksonyinak
lenni.
Györke Erzsébet képviselő, és
Tóth Kálmánné (Móri Kata) Baráti kör tag
Végezetül egy tanulságos történetet szeretnénk elmesélni Önöknek, amely sok igazságot tartalmaz. A címe:
Hány éves vagy nagyapa?
Egy este egy unoka a nagyapjával beszélgetett, egyszer csak hirtelen megkérdezte:
- Nagyapa, hány éves is vagy?
A nagyapa így válaszolt:
- Hadd gondolkozzam egy kicsit!
A televízió, a gyermekbénulás elleni védőoltás, a fénymásoló gép, a kontaktlencse és a
fogamzásgátló tabletta előtt születtem.
Nem volt még radar, hitelkártya, lézersugár
és pengekorcsolya.
Még nem találták fel a légkondicionálót, a
mosogatógépet, a szárítógépet (a ruhát egyszerűen kitették száradni a friss levegőre).
Az ember még nem lépett a Holdra, és nem
léteztek sugárhajtású utasszállító repülőgépek.
Nagyanyád és én összeházasodtunk és
azután együtt éltünk, és minden családban
volt apuka és anyuka.
Én a számítógép, a kétszakos egyetemi képzés és a csoportterápia előtt születtem.
Az emberek nem analizáltatták magukat,
legfeljebb amikor az orvos vér- vagy vizeletvizsgálatra küldte őket.
25 éves koromig minden rendőrt és férfit
'uram'-nak szólítottam, minden nőt pedig
'asszonyom'-nak vagy 'kisasszony'-nak.

Párjuk a galamboknak és a nyulaknak volt,
de nem az embereknek.
Az én időmben ha egy hölgy felszállt az
autóbuszra vagy a villamosra, a gyerekek és
a fiatalok mindenki másnál hamarabb álltak
fel, hogy átadják neki a helyüket, de ha állapotos volt, a helyére kísérték és – ha kellett –
megváltották a jegyét és odavitték neki.
A nő elsőként lépett ki a liftből. Alátolták a
széket, hogy leülhessen. Egy férfi sosem üdvözölt úgy egy nőt, hogy ne állt volna fel, ha
éppen ült, kinyitotta előtte az autó vagy bármi más ajtaját, és a férfi segített neki levenni
a kabátját.
Az én időmben a szüzesség nem okozott
rákot, és a családi erény bizonyítéka volt a
lány tisztasága a férj számára. A mi életünket
a tízparancsolat, a józan ész, az idősebbek és
az érvényes törvények tisztelete szabályozta.
Bennünket megtanítottak arra, hogy
különbséget tegyünk jó és rossz között, és hogy
felelősek vagyunk tetteinkért és következményeikért.
A komoly kapcsolat azt jelentette, jóban
voltunk unokatestvérekkel és barátokkal.
Ismeretlen volt a vezeték nélküli telefon, a
mobiltelefonról nem is beszélve.
Sosem hallottunk sztereó zenéről, URH
rádióról, kazettákról, CD-ről, DVD-ről, számológépekről.
A 'notebook' jegyzetfüzet volt. Az órákat
naponta felhúzták.
Semmi digitális nem létezett, sem órák, sem
világító számos kijelzők a háztartási gépeken.
Gépeknél tartva: nem voltak pénzkiadó
automaták, se mikrohullámú sütők, se ébresztőórás rádiók. Hogy videomagnókról és videokamerákról ne is beszéljünk.
Nem léteztek azonnal előhívott színes fényképek. Csak fekete-fehér képek voltak, előhívásuk és másolásuk több mint 3 napig tartott.
Színes képek nem léteztek.
Nem hallottunk Pizza Hutról vagy
McDonald'sról, se az instant kávéról, se a
mesterséges édesítőkről.
Az én időmben a fű olyasmit jelentett, amit
nyírtak, nem szívtak.
Mi voltunk az utolsó nemzedék, amely azt
hitte, hogy egy asszonynak férjre van szüksége
ahhoz, hogy gyereke legyen.
És most mondd, szerinted hány éves vagyok!
- Hát, nagyapó, biztosan több, mint 200! felelt az unoka.
- Nem, kedvesem, csak 60!
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Egyház

Önkormányzati hírek

2018. szeptember 19-én Kálkápolna málenkij robotos
megemlékezésre hívta a taksonyiakat
1945. január 10-én (ez volt a
második hullám) Taksonyból
két teherautóra parancsolták
fel az összeszedett embereket.
Akkor már csak férfiakat. Senki
nem tudta, hova szállítják őket.
Az emberek még fel sem ocsúdtak
a január 3-i tragédiából. A teherautó legközelebb Kálkápolnán
állt meg, ahol a káli „Fináncház”
gyűjtőhelyen már Berkenyéről,
Ikladról, Kápolnáról, Kismarosról, Kompoltról, Nagymarosról,
Vecsésről,
Rákoskereszttúrról,
Szendehelyről, Zebegényből összeszedett svábokat összezsúfolták. Majd január 16-án a vonatállomáson bevagonírozták őket. Elindultak az ismeretlenbe, a
bizonytalanságba.
A vonatállomáson minden település nevében a Kálkápolnai
Német Nemzetiségi Önkormányzat emléktáblát helyezett el,

Római Katolikus Egyház
Plébániahivatal:
2335 Taksony, Fő tér 1/b.
Tel./fax: 06-24/518-990
Láng András: prépost, esperes
Mobil: 06-30/441-2171
E-mail: langandras46@freemail.hu
Honlap: www.plebi.hu
Krisztus fénye újság: luxchristi@flynet.hu

Taksony, Virág u. 6.,
Lelkipásztor: Stefán Attila,
+36 30/743-5184, E-mail: taksony.ref@gmail.com
www.taksonyireformatus.hu
Fogadóóra a lelkészi hivatalban
telefonon egyeztetett időpontban lehetséges.

2108. November
Házaspárok jubileumi szentmiséje a Taksonyi templomban
november 25-én, vasárnap a ½ 9 órai szentmisén.
Várjuk szeretettel a jubiláló házastársakat családtagjaikkal együtt.
(25 évestől 5 éveként).
Akik nem kapnak meghívót, mert nem itt esküdtek, azokat is
várjuk természetesen. (Dunaharasztin egy héttel korábban lesz,
18.-án, a ½ 11 órai szentmisén.)

ahol a megemlékezés alkalmával a hősöknek járó tisztelet jeléül virágot helyeztek el a települések képviseletében jelenlévők.
A megemlékezésre 2018-ban Makra Mónika taksonyi történészt kérte fel a szervező önkormányzat. Meghívó érkezett
Taksonyba is. Kreisz László polgármester úrral szeptember
25-én (polgármester úr szept. 19-i más elfoglaltsága miatt)
személyesen köszöntük meg a meghívást, és látogattuk meg az
emlékművet.
Makra Mónika ünnepi beszédében a történelmi áttekintés
mellet az emlékezni és emlékeztetni időszerűségéről is beszélt.
Kiemelte a megemlékezés ünnepélyessége és ünnepe közötti
különbséget.
Hangsúlyozta: sok még a nyitott kérdés, de még mindig nem
késő kutatásokba kezdeni.
Az emlékezés koszorúját Mónikával helyeztük el a taksonyi
emléktáblánál.
Györke Erzsébet
települési képviselő

Adventi gyertyagyújtás minden vasárnap a Főtére.
December 2-tól délután 16 órakor gyertyagyújtás és imádság.
Adventi vásár és hangverseny.
Advent III. vasárnapja előtt vásár a Főtéren. Hangverseny dec.
16-án délután 17 órakor a Taksonyi templomban.

Mindenszentek ünnepére megújult
a temető Fő úti bejáratánál lévő kereszt

Hajnali misék advent hétköznapjain reggel 6 órakor.
Minden héten hétfőn a Dunaharaszti Ligeti templomban, kedden
a Dunaharaszti nagytemplomban, szerdán és pénteken a Taksonyi templomban. A szombatit külön hirdetjük.

Az eredeti feszületet az Ullmann család állította a második világháborúban eltűnt András fiuk emlékére. A család beleegyezésével a régi, rossz állapotban lévő kereszt elbontásra került. Hála
azoknak az asszonyoknak, akik az elmúlt időszakokban rendben tartották a környezetét. Nélkülük talán már rég eltűnt volna.
A felújítást Torzsa György László indította el azzal, hogy Erdélyben díszítő faragást készíttetett, amit a Lang asztalos üzemben
beleépítettek az új keresztfába. Köszönet Érces Ferenc mérnök
úrnak a szakmai segítségért, Nagy Lászlónak a vastartó és a Forrás
munkatársainak az alap elkészítéséért, valamint a KÉSZ támogatásáért!
Szalai János

Mikulás ünnep a Taksonyi templomban
December 8-án, szombaton este 6 órakor a gyermekmise keretében.
Éjféli misék a templomokban.
Taksonyban éjjel 22 órakor. Dunaharaszti Nagytemplomban éjjel
24 órakor. A Ligeti templomban 22 órakor.
Pásztorjáték szenteste délutánján
Mind a Takonyi, mind a Dunaharaszti templomban.
Családok megáldása Szent Család ünnepén
December 29-én szombaton, és 30.-án, vasárnap a szentmiséken
áldunk meg, minden Családot külön –külön.
Szilveszteri hálaadás és beszámoló az évről
Taksonyban december 31-én, hétfőn délután 16 órakor.
		

Minden családnak jó felkészülést kívánok a
szent ünnepekre.

			

8

Taksonyi Református Missziói
Egyházközség

Taksonyi Hírharang

Taksonyi Hírharang

Láng András plébános

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik 2018. október 19-én HEIL ISTVÁN
temetési szertartásán részt vett és utolsó útjára elkísérte.
A gyászoló család

Ezúton szeretnénk mindazoknak köszönetet mondani,
akik 2018. november 5-én
drága szerettünket Zsigmond Györgyöt
utolsó útjára elkísérte.
Zsigmond és Kaltenecker család
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Testvértelepülési hírek

„Hazahív a harangszó…”
Ezzel a címmel rendeztek emlékünnepséget a magyar lakosság
deportálása és kitelepítése 70. évfordulója alkalmából, felvidéki
testvértelepülésünkön, a mátyusföldi Vízkeleten.

A

megemlékezés szeptember 15-én,
szombaton szabadtéri szentmisével vette kezdetét a hegyi, ma már elhagyatottan álló, Szűz Mária tiszteletére felszentelt
templom barokk kápolnájánál, amelyet
Halász Imre, plébániai kormányzó celebrált több paptársával. Az esemény jó alkalmat kínált hazalátogatásra a szülőfaluba, a
találkozásra, amikor is a családok keblükre
ölelhették rég látott rokonaikat, ismerőseiket.
De mit is jelentett ez a lakosságcsere?
Ahhoz, hogy megértsük ennek jelentőségét, vissza kell mennünk az időben, és felidézni néhány fontosabb történelmi előzményt.
Az úgynevezett lakosságcsere annyit
jelentett, hogy a csehszlovák kormány
annyi felvidéki magyart telepített át
Magyarországra, amennyi magyarországi
szlovák önkéntesen jelentkezett csehszlovákiai áttelepülésre. A cél az volt, hogy
megbontsa a magyar etnikai területeket és
felszámolja a magyar kisebbséget. A legtöbb

magyart a Csallóköz térségéből telepítettek át főként Pest
megyébe, Nógrádba, a DélDunántúlra és a Dél-Alföldre a
korábban kitelepült szlovákok
és németek helyére. Ily módon
gyökeresen megváltozott ezen
régióknak a két világháború
közt még tarka etnikai térképe. Ennek köszönhetően Vízkeleten is kevés olyan család
él, melynek tagjait valamilyen
formában ne érintette volna
a kitelepítések szomorú története. Ezen a
napon szüleink és nagyszüleink emléke
előtt tisztelegtünk, akiket megfosztottak
állampolgárságuktól, családjuktól, vagyonuktól, elűztek szülőföldjükről, de kemény
akarással és küzdeni tudással új otthont
tudtak teremteni maguknak egy új hazában.
A Művelődési Ház előterébe érve megtekinthettük a hontalanság éveit és a kitelepítést bemutató fényképkiállítást. A messzi
honból hazatérő, közel 230 vendéget gaz-

dag kultúrműsorral és könyvbemutatóval
vártak a házigazdák. Műsorral kedveskedtek a helyi alapiskola diákjai is, majd PestTaksony polgármestere átadta településünk ajándékát, Taksony zászlaját.
Nagy Pál polgármester köszöntötte a
hazatérőket és családjaikat, és örömét fejezet ki, hogy ilyen sokan eljöttek, és ha már
személyesen sokan nem is tudtak részt
venni, de családjaik szinte kivétel nélkül
elfogadták a meghívást, hogy közösen
emlékezzenek a 70 évvel ezelőtt történt
eseményekre. A falu első embere beszédé-

ben elmondta,..” nagyon fontos az, hogy a
mai nemzedék is tudatosítsa és megértse,
milyen hozadékkal jártak a jogfosztottság és a megaláztatás évei, ezért a község
önkormányzata úgy döntött, hogy egy új
kiadványt állít össze a kitelepített és deportált vízkeleti honfitársak visszaemlékezéseiből. Ez a könyv azért íródott, hogy mi,
fiatalok is megismerjük azoknak a sorsát,
fájdalmát, az átélt borzalmakat, amelyeket
az érintetteknek át kellett élniük. Tanuljunk és okuljunk belőle, hogy ez soha meg
ne ismétlődhessen.”
Ezt az emlékezést hívatott szolgálni a
könyv, amelynek megjelenését éppen erre
az alkalomra időzítették. A „Kitaszítottak”
címet viselő könyv ún. „oralhistory”, vagyis elbeszélt történelem formájában mutatja
be 20 kitelepített vagy deportált vízkeleti
család történetét, a történelmi előzményeket és Vízkelet község múltjával kapcsolatos ismereteket a kitelepítettek sorstörténetein keresztül. A könyv helytörténeti,
levéltári kutatásokon keresztül, valamint
– nem utolsósorban – az „elbeszélt történelem” eszközeivel eleveníti fel a hetven
évvel ezelőtti eseményeket. Több évtized
után megszólalnak azon áldozatok, akik
a korszak utolsó, hiteles tanúi, akik akkor
szemlélődő gyermekként élték át az eseményeket, de mégis hűen tükrözik családjuk
és szüleik életének legfontosabb mozzanatait. Utolsó utáni pillanatban vagyunk,
amikor is még van ki elmesélje a történteket, noha még csak gyermek volt 1947-ben,
de mégis átélője, elszenvedője mindezek-

A

z idei évben megrendezett szüreti mustra azért is volt különleges, mert
Markus Gleißenberg, testvértelepülésünk,
Henfenfeld polgármestere első alkalommal
látogatta meg községünket, 11 fős delegációjával, így a mustra keretein belül mutatkozhatott be.

nek a szomorú történéseknek. Taksonyból
Novánszky Imre és húga Tiefenbeck Flóriánné vállalták az interjút, és idézték fel a
témával kapcsolatos emlékeiket.
A könyvbemutató után a vendégek a
Szlávik Antal atya által celebrált szentmisén vehettek részt a vízkeleti Szent Annatemplomban.
A községben már egy évtizede, 2008ban is megemlékeztek a sok család életébe
tragédiákat hozó időszakról, akkor emlékművet is állítottak a kitelepítettek tiszteletére, mely az idei évben a Csehországba
deportált magyar családok emlékére állíttatott kőtáblával bővült, amelyet Szlávik
Antal atya, egyházjogász szentelt fel. Az
ünnepség keretében az emlékezés koszorúit helyezték el a résztvevők, településünk

nevében Kreisz László polgármester és
Novánszky Imre.
Az emlékmű megkoszorúzása után a
Harmonia női éneklőcsoport magyarságdalok gyűjteménycsokrát adta elő, majd a
diószegi Dióhéj citerazenekar pergő előadása oldotta az emlékezés szomorúságát.
Fontos, hogy ne feledjük el ezeket az eseményeket, hiszen mi, akik nem éltük át,
nem sokat tudunk róla, a fiatalabbak pedig
még kevesebbet. Ha ezekről nem beszélünk, nem emlékezünk, akkor mind a múlt
homályába vesznek. A meghitt megemlékezésről mindannyian egy kis tarisznyában marék földdel és a Kitaszítottak című
könyv egy példányával tértünk haza.

Pénteken délután a Petőfi Sándor Művelődési Házban fogadtuk vendégeinket frissítővel, ezt követően Kaltenecker István
veterán motor bemutatójára kapott a csoport meghívást, majd Kátai Ferenc invitálta
vacsorára német barátainkat.
A szombat délutánt Gleißenberg úr polgármesteri köszöntőjével kezdte a Szent

Henfenfeldpolgármestere
Markus Gleißenberg

Taksonyi vendéglátóikkal

10

Taksonyi Hírharang

Taksonyi Hírharang

István téren, majd a felvonulás és az estig
tartó mulatság is láthatóan nagyon tetszett
vendégeinknek.
Vasárnap a Varga tanya nyújtotta puszta programmal kedveskedtünk nekik, este
pedig búcsúzóul vacsorával zártuk a fantasztikus hétvégét a Rengő étteremben,
ahol Gleißenberg úr ajándékként egy 250
euró értékű támogatást adott át a Taksony
Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolának. Köszönjük nekik!
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TÉLI MELEGÉTEL OSZTÁS
A KARITÁSZ SZERVEZÉSÉBEN
Karitász Csoportunk ismét megkezdi melegétel főzését
a Római Katolikus Plébánia udvarában.
Minden főtt ételre vagy lelki táplálkozásra vágyó testvérünket
szeretettel látunk és várunk.

Időpontok;
2018. november 17. szombat
2018. december 22. szombat
2019. január
19. szombat
2019. február
16. szombat
Ebédidő 12.30 órától – 14.00 óráig

2018. október 14-én a
taksonyi Mozgáskorlátozottak Egyesülete Lakatos
Nusika vezetésével a Csepel-Szigeti Fogyatékosok
Sportegyesületének szervezésében, sport napon,
versenyen vettek részt.
A büszkén viselt érmek
és a mosolyok mindent
elárulnak. Szép nap volt az
életükben.
Fénykép és tudósítás
Györke Erzsébet

Taksonyi Karitász

Településünk még 2017-ben
meghívást kapott a Kelecsényi
István emlékére megrendezett
VII. Vízkeleti böllérversenyre,
ahol részt vettek még a többi
testvértelepülések is: Kisorosz
(Szerbia) Földeák, Makó és a
helyi csapat.
A delegációk polgármesterei, képviselői által készített
húséteket, finomságokat meg
lehetett vásároolni. A már évek
óta tartó hagyományt folytatták a szervezők: a bevételt a
helyi iskolások és óvodások
kapták meg.
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A taksonyi böllércsapat ismét remekelt, a zsüri csak
kóstoláskor
értékelhetett.
Készített ételeink frissiben
elfogytak.
Taksonyi Menü Vízkeleten:
– Főtt kolbász mustárral
tormával
– Hagyományos paradicsomos máj taksonyi módra
– Nyárson sült hús- saslik
– Kolbász-májas, véres hurka disznósajt- abált szalonna
– Nagy sikert aratott böllércsapatunk tagjai:
Kreisz László polgármester

úr, ifjabb és legifjabb Galambos András, Galambos Ferenc,

Krell Attila, Krausz András,
Halász János, Kátai Ferenc,
Sutyinszky Mihály, Wágnerné
Bartha Zsuzsanna.

A települések polgármesterei

Taksonyi Hírharang

Taksonyi Hírharang
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Amerikai élményeink

E

gyesületünk életében bizonyosan egy
mérföldkövet jelentett ez a nyár. Hiszen
számos sikeres külföldi fellépés után már
nemcsak az európai határokat, de az óceánt is átlépték a táncosaink. A Dunai Svábok Világszövetsége (Weltdachverband
der Donauschwaben) meghívására csaknem három hetet tölthettünk az Amerikai
Egyesült Államokban és Kanadában ez év
augusztusában.
Természetesen ez a lehetőség nem csak
úgy csöppent az ölünkbe. A Magyarországi
Német Ének-, Zene-, és Tánckarok Országos Tanácsa (Landesrat) által szervezett
minősítő fesztiváloknak tánccsoportjaink
hosszú évek óta állandó résztvevői, és mindig szép eredményekkel szerepelnek. A
legutóbbi két minősítőn, 2015-ben és 2018ban is két gyermekcsoportunk szerzett újra
arany minősítést. A Dunai Svábok Világszövetsége pedig a Landesraton keresztül jut el olyan minősített, magyarországi
német együttesekhez, akiktől még eredeti
formában elleshetik a sváb hagyományokat. 2016-ban Kreisz László polgármester
és a Landesrat elnöke közbenjárása a Világszövetség Taksonyban rendezte világtalálkozójának búcsúestjét. Itt ismerték meg
csoportjainkat, és megtetszett nekik amit
láttak, egyesületünket hívták meg 2018
nyarára a kinti sváb egyesületekhez vendégszerepelni, illetve az amerikai dunai
sváb tánccsoportok éves találkozójára.
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Majdnem két évnyi előkészület után
tehát, augusztus 17-én landolt a repülő,
a taksonyi táncosokkal a fedélzetén New
Yorkban. Érkezés után természetesen
senkinek nem volt maradása a hotelszobában, egyből belevetettük magunkat
a nagyvárosi éjszakába, és részt vettünk
egy privát buszos városnézésen. Még egy
teljes napot tölthettünk el a városban, a
legnagyobb nevezetességeket felkerestük,
így olyan helyeken loboghatott a taksonyi zászló, mint a Times Square, a One
World Trade Center 102. emelete, vagy
éppen a komp fedélzetén, egészen közel
a Szabadság-szoborhoz.
Másfél napos New York-i tartózkodás után kezdődött el az igazi turnénk.
Összesen hét város dunai sváb egyesületeit látogattuk meg, akik mindig mutattak
egy kis szeletet a városukból, közelükben
található nevezetességekből. Mi pedig
csaknem mindenhol másfél órás műsorral készültünk a helyieknek. A repertoárban megtalálhatók voltak saját készítésű magyarországi német koreográfiák
tánctanárunk, Galambosné Schuszter
Anna jóvoltából, de helyet kaptak benne Manninger Miklós és Wenczl József
nagy sikerű táncai is. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Manninger Miklós
Táncművészeti Alapítvány támogatását.

A kinti egyesületek ugyan elsősorban a
sváb koreográfiákra szomjaztak, kíváncsiak voltak magyar táncokra is, így azokból
is egy színes válogatást tártunk eléjük.
Elsőként Detroitba látogattunk el, ahol
igazán kedves első fogadtatásban volt
részünk a helyi Carpathia Club tagjaitól.
Egy rövid buszos városnézés keretében
megszemlélhettük Detroit egyes városrészeit. A köztudatban máig kihalt iparvárosként élő település az utóbbi időkben
fellendülést élt meg, így igazán kellemesen
csalódtunk a látottakban.
Ezután két egyesület, a Vereinigung
der Donaschwaben és az American Aid
Society of German Descendants tagjai vártak minket Chicagoban. Itt nem „csak” a
helyi sváb klubok tagjai előtt léptünk fel,
hanem a helyi Hofbrauhaus széles publikuma előtt is. Igazán jó hangulatú estében
volt részünk, szinte Németországban éreztük magunkat a bajor hangulatú sörfőzde
és étterem falai között, így még otthonosabban mozogtunk. A két egyesület egy
igazán kalandos és szórakoztató hajótúrát
is szervezett nekünk a Michigan tó és a
Chicago folyó vizein.
Következő állomásunkig kellett a turné során a legkevesebbet utazni, két órás
út után megérkeztünk Milwaukee-ba.
A helyiek jóvoltából ellátogathattunk a
híres Harley Davidson Múzeumba. A fellépésünket követően egy igazán kellemes
estét tölthettünk el a szabadtéri Schwabenhof udvarán vendéglátóink társaságában.
Ezután délnek, St. Louis felé vettük az
irányt, amit hamar a hőmérséklet alapján
is megtapasztaltunk. Milwaukee-ban még
dzsekiben ültünk az ég alatt, St. Louis-ba
tartva azonban szinte fejbecsapott minket a meleg az első pihenőnél. Ez azonban
nem szegte kedvünket, hogy egy igazán jó
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hangulatú, sváb zenével kísért estét eltölthessünk a helyiekkel Donau Parkban. Másnapra vendéglátóink egy medencés partit
is szerveztek nekünk, hogy kicsit lehűthessük magunkat, mielőtt újra kissé északnak
indulnánk.
Cincinnati volt a soron következő helyszín, ahol felléptünk. A helyi egyesület
különösen sok, aktív fiatal taggal rendelkezik, akik saját bőrükön tapasztalták meg,
hogy egy ekkora turné vége felé mire van
igazán szüksége a csapatnak – pihenésre.
Így egy rövid városnézés után egy strandon
pihenhettünk kicsit, ami igazán jót tett lassan fáradó végtagjainknak.
Utolsó állomásunkra, Clevelandbe így
kicsit kipihentebben érkeztünk. Itt ismerősök fogadtak minket, hiszen tavaly az
itteni ifjúsági tánccsoportot láttuk vendégül Taksonyban, európai turnéjuk végállomásaként. A várostól nem messze található
egy amis lakosságú régió, ide látogattunk
el vendéglátóinkkal. Megnéztünk egy amis
múzeumot, illetve a helyi tejüzembe is ellátogattunk.
Turnénk méltó lezárásaként az amerikai
és kanadai dunai sváb egyesületek országos találkozóján vettünk részt, melyet idén
Kitchenerben, Kanadában rendeztek meg.
A hatalmas, három napos ünnepség hangulata igazán magával ragadó volt. Jó
volt látni, hogy mennyi fiatal őrzi lelkesen a sváb hagyományokat, még ha kicsit
„elamerikásodva” is. Többek között azokkal ünnepelhettünk itt együtt, akiket a turné során, az egyes helyszíneken megismer-

tünk. Ugyanolyan lelkesedéssel nézték és
tapsolták végig műsorunkat, mint amikor
első alkalommal látták – igazán jó érzés
volt ezt megélni.
Természetesen nagyon sokak támogatására és segítségére volt szükség, hogy ez a
körút megvalósulhasson. Első körben szeretnénk köszönetet mondani a Dunai Svábok Világszövetségének elnökének, Stefan
Ihas úrnak és az Amerikai Egyesült Államokbeli alelnökének, Robert Filippi úrnak
a meghívásért. A kinti dunai sváb egyesületek is sokat dolgoztak azért, hogy igazán
szép és tartalmas legyen az utunk. Álljanak
itt az egyesületek-, és elnökeinek nevei, de
természetesen tudjuk, hogy sokan dolgoztak még ezért a háttérből: Carpathia Club,
Detroit (MI) – elnök: Karin Schwalbe,
Vereinigung der Donauschwaben – elnök:
Marianne Strumberger, American Aid
Society of German Descendants – elnök:
Robert Lengfelder, Chicago (IL), Milwaukee Donauschwaben, Milwaukee (WI)
– elnök: MaryAnn MacGillis, Deutscher
Kulturverein, St. Louis (MO) – elnök:
Monika Lorenz, Verein der Donauschwaben, Cincinnati (OH) – elnök: Ed Tullius,
D-A Kulturzentrum der Donauschwaben,
Cleveland (OH) – elnök: Margot Maurer.
Természetesen nincs tánc zene nélkül.
Szeretnénk köszönetet mondani a minket
kísérő Heimattöne Kapelle-nek is, akik
mind a hosszú próbák, mind a kinti fellépések során lelkesen, türelmesen és nagyon
magas szakmai színvonalon segítettek
minket abban, hogy ez a műsor így össze-

Times Square
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Biztos vagyok benne, hogy mindnyájunk egy életre szóló élménnyel gazdagodott, hiszen sokan egész életükben nem
juthatnak el ilyen messzire az otthonuktól.
Bízunk benne, hogy táncosaink erőt merítenek ebből az utazásból, nem csak hagyományaink további megéléséhez, hanem
továbbadásához is. Az egyesület célja
ugyanis változatlanul az, hogy a fiatalabb
generációkhoz is közelebb hozza a sváb
hagyományokat, illetve öregbítse az egyesület hírnevét, hogy hasonló lehetőségek
az utánunk következő generáció kezében is
ott lehessenek. Ehhez pedig az ilyen utazások igazán nagy „svungot” tudnak nyújtani. Még egyszer köszönünk mindent!
Bakó Berta alelnök
Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok
Egyesülete

New York
One World Trade Center

állhasson. A zenekar turnén részt vevő tagjai voltak: Berendi Nándor (zenekarvezető,
harmonika), Enyedi Gergely (klarinét),
Gröschl András (gitár), Lencz Csaba (tuba)
és Török Gergely (trombita).
Egy ilyen hosszú utazás pénzügyi hátterét sem könnyű természetesen előteremteni. Szeretnénk köszönetet mondani
Taksony Nagyközség Önkormányzatának,
hogy négymillió forinttal odaállt a turnénk
mögé. Az igazán szép műsorért köszönet
illeti tánctanárunkat, Galambosné Schusz–
ter Annát. Egyesületünk alelnöke, Heil
Adrienn is sokat dolgozott a háttérben a
turné sikerének érdekében. Az utóbbi két

évben az egyesület életének igen jelentős
részét kitette az utazás előkészítése, szervezése, ami sok türelmet igényelt azoktól
is, akik közvetlen nem lehettek részesei a
learatott gyümölcsöknek. Szeretnénk ezért
köszönetet mondani elnökünknek, Schäffer Ildikónak, alelnökeinknek, Kreisz Cecíliának, Varga Ritának és Winkler Andreának, illetve minden egyesületi tagunknak a
türelemért és a háttérbeli támogatásért.
Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk
megköszönni a turnén részt vevő táncosaink és szüleik munkáját, kitartását és
segítségét, hiszen nélkülük ez az egész nem
jöhetett volna létre.

Ahogy az előző összefoglalóban is olvashattunk amerikai és kanadai turnénk során
rengeteg élménnyel és emlékkel gazdagodtunk, amit soha nem fogunk elfelejteni.
Ezekről az emlékezetes pillatokról kaphatunk betekintést táncosainktól is.
– Minek köszönhetitek, hogy sikerült
eljutnotok Amerikába és Kanadába?
Kreisz Janka: Néhány éve kezdődött,
amikor a táncminősítő alkalmával, Stefan
Ihas úr a Dunai Svábok Világszövetsé-

Chicago

gének elnöke Magyarországra látogatott.
A csoportnak sikerült arany minősítést
szereznie és jó kapcsolatot kialakítani a
világszövetség elnökével. Eztuán Taksony
kétszer látta vendégül az amerikai csoportokat. Többek között érkeztek táncosok
Clevelandből és Chicagoból. Két éve kaptunk meghívást az egyik amerikai csoport
látogatása után.

Cincinnati

Chicago

– Hogyan készültetek az útra?
Káli Kinga: Elég hosszú folyamat volt.

New York Central Park
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Közel egy éves felkészülés
előzte meg az utazást. Januártól kezdve rendszeres próbákat
tartott nekünk Anna, de az
utazás előtti két hónap igazán
sűrűre sikerült. Hetente többször is több órás próbákat tartottunk. A próbák alkalmával
sikerült jól összekovácsolódnunk.
Arnóti Anna: Mindezek
mellett a pakolás megtervezése is sok időt vett igénybe.
A népviseletünk elég sok
helyet foglalt, ezért részletesen
át kellett gondolni, hogy mi
az amire valóban szükségünk
lehet a tizenkilenc nap alatt.
– Melyek voltak a legemlékezetesebb élmények számotokra?
Káli Kinga: Már az utazás első napja is izgalmassan
telt, hiszen sokaknak ez volt
az első tengerentúli élménye.
Szerencsére az átszállás zökkenőmentesen történt. Az Államokba való belépéskor, egy
apró problémába ütköztünk,
amire bár felkélszítettek, de
nem gondoltuk volna, hogy
velünk is megtörténhet. Az
amerikai reptéren töltött első
tizenöt percünk után, csapatunk egyik tagját kihívták a
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sorból és elvezették. Izgalmas
várakozás után végül kiderült,
hogy csak az általános beléptetési procedúrán kellett keresztül mennie, amit a bevándorlási hivatal végez ilyenkor.
Kreisz Janka: Minden
napunk tele volt meglepetésekkel. New York-ban bár nem
volt hivatalos fellépésünk,
ennek ellenére a Central Park
kellős közepén gondoltunk
egyet és elkezdtünk táncolni. Az emberek meglepetten
álltak és videóztak minket a
magyar és német táncok láttán. A poén kedvéért kiraktunk egy kalapott a tér közepére és mi sem gondoltuk volna,
hogy támogatni fognak minket egy kisebb pénzös�szeggel. Ez volt az első
pozitív visszajelzésünk
Amerikában, hogy a
közönségnek tetszik,
amit csinálunk.
Arnóti Anna: En–
gem az amerikaiak vendégszeretete lepett meg
a leginkább. Minden
városban óriási örömmel és izgatottsággal
vártak minket és mindent megtettek, hogy a
legjobban érezhessük
magunkat. Ezt a törődést talán leginkább

akkor éreztük, mikor a csoporton egy megfázásos betegség ment körbe. Mivel egy
városban csak három napot
tölttünk, így nem volt időnk
kigyógyulni a betegségből. Az
egyesületek tartották a kapcsolatot egymással és minden
városban gyógyszerrel fogadtak minket. Ez egy kis gesztus
volt, de nekünk nagyon sokat
jelentett.
– Szerencsére sikerült sok
városnézést beiktatni a fellépések között. Melyik város tetszett a legjobban?
Káli Kinga: Minden város
más miatt fogott meg, de mégis volt egy számomra kiemel-

kedő, Chicago. Maga a város
hangulata és szépsége ragadott magával. A naplementét
egy városnéző hajóról csodálhattuk meg. Szerencsére az
itthoni augusztus 20-ról sem
maradtunk le, mivel a parton
a sötétedés után egy tüzijáték
parádét nézhettünk meg.
Kreisz Janka: Számomra az
utolsó állomás volt a fénypont.
Kitchenerben rendezték meg
az Amerikában és Kanadában
élő dunai svábok találkozóját.
Itt újra találkozhattunk azokkal az emberekkel, akiket az
előző városokban megismerhettünk. A legjobb érzéssel az
töltött el, hogy a fellépéseinkre

a fesztivál összes résztvevője
kíváncsi volt. Velünk együtt
élvezték a táncokat és a végén
óriási tapsviharral jutalmaztak.
Arnóti Anna: Nekem Cincinatti volt a legnagyobb élmény.
Az utazás során végig arra vártam, hogy egy kicsit belelássak
az amerikai fiatalok életébe.
Ebben a városban egy fiatal
pár fogadott engem, akik nem
csak engem, de a barátaimat is
szívesen látták vendégül egy
házibuli alkalmával. Itt úgy
érzem, hogy igazi barátokat
találtunk, akikkel azóta is tartjuk a kapcsolatot.

tén nem jöhetett volna létre.
Hálásak vagyunk a közel két
évig tartó szervezésért vala-

mint a kint tanusított munkájáért. Végül de nem utolsó
sorban néhány fotó táncosa-

inkról, akiknek emlékében
ezerszer több kép él.
Varga Virág

Kitchener

Ezúton szeretnénk megragadni az alkalmat és az egész
egyesület nevében köszönetet
mondani Bakó Bertának, aki
nélkül ez az egész turné szin-

Taksonyi Hírharang

Taksonyi Hírharang

19

Taksonyi Mustra 2018.

A Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület idén is, szeptember 29-ére
megszervezte a szüreti felvonulást és utcabált, a Mustrát. Tagjaink lelkesen vetették bele magukat az előkészületekbe, segítőink
készségesek, az időjárás pedig kegyes volt mind a szervezőkhöz,
mind pedig a résztvevőkhöz. Az esemény kezdéseként a Szent István téren fogadhattuk András atya áldását, ami után sorba rendeződve indulhatott a Mustra menet. A felvonulás után dübörgött
a színpad a táncosok lába alatt, csorgott a présből a friss must, a
lenge szél pedig szétterítette a szüreti pecsenye illatát. Gyerekeink szaladgáltak, ugráltak, játszottak a téren, miközben a zenészek
már hangoltak a késő délutáni, esti utcabálra. A didergőre fordult
esti időszakban már sokan várták az íjászaink által alkotott látványos tábortüzet, ami egyben záró programként is szolgált. Erre
a délutánra és estére beköltözött a Szent Anna térre a jókedv, a
vidámság, a közösségi érzés jóleső ereje. Ezen a napon is jó volt
TAKSONYINAK lenni, mert együtt voltunk és a nap feladatait is
közösen végeztük el. Együtt, Közösen!
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Ezúton is megköszönöm segítőinknek, támogatóinknak és a közreműködőknek a sikeres közös munkát, amelynek eredménye a
Taksonyi Mustra 2018!
Taksony Nagyközség Önkormányzat Hivatala, Forrás Intézményüzemeltető Központ (büfé, Szent Anna tér berendezése),
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai (színpad
díszítés), Német Nemzetiségi Óvoda vezetősége és óvónénijei
(kézműves foglalkozások), Vérten Ervinné, Rézi néni (a szüreti koszorú készítője és felajánlója), Taksonyi Dunamenti Fiatal
Svábok Egyesület tánccsoportjai, csoportvezető
pedagógusai, Taksonyi Sváb Tánccsoport, Sváb
Baráti Kör, OSI Madel Tanzgruppe, Taksonyi
Fúvószenekar, Taksonyi Szkíta Íjászok Hagyományőrző csoportja (íjászat, tábortűz), Wiedemann Nóra és Lugosiné Bódi Ildikó osztályfőnökök és a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola 8.C és 8.D osztályos tanulói, Lovasok
és fogatok: Hamar Sándor (Pa-Sa Tanya Lovas
Egyesület), Szépvölgyi Jakab és felesége, Zentai Kristóf, Taksonyi Polgárőrség, Dunaharaszti
Rendőrörs, Láng András kanonok atya, Stefán
Attila református lelkész, Ruff Pékség, Olasz Erika, Wágner Attila (fotó), Varga Miklós, Gál Péter
(hangosítás), Kátai Ferenc (asztalok, padok), Takser Spatzen zenekar, Doril Bt. (plakát), Gál Szőlőbirtok és Pincészet, Csáki István (termelői méz),
Tóth Szilvia (Miska kancsó kiállítás)
Áncsán Mihály elnök
Taksonyi Lokálpatrióta Egyesület
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inden korosztályunk számára folytatódtak a rendezvények
az elmúlt hetekben is. A legfiatalabbak új impulzusokat kaptak,
mert a Bozsik-program megszokott dunaharaszti helyszíne mellett Vecsésen és Alsónémedin is megmérethették magukat. Az új
helyszíneken sem maradtak el az eredmények, a korábban megszokott lelkesedés, győzni akarás vitte az U7-es, U9-es, U11-es
és U13-as korosztályainkat is a pályán. Látszik a fejlődés, hétről
hétre ügyesebbek a gyerekek, az edzéseken tanultakat már a hétvégi mérkőzéseken is viszont lehetett látni, és ez sokszor sikerrel
is párosult.
U14-es csapatunk továbbra is ismerkedik az új feltételekkel és a
versenyrendszerrel, U15-ös csapatunk pedig időközben megszerezte első győzelmét is az NB II-ben, legutóbb pedig döntetlenre
végzett a Dabas ellen.
Az U17-es és U19-es társulatunk már a felnőtt foci küszöbén
vannak, ehhez mérten a kiemelt bajnokságban teljesítenek hétről
hétre. Sok tehetséges játékos van, aki bizonyítani szeretne, de sokszor nem úgy alakul, ahogy szeretnénk, ezért volt olyan, hogy a
megnyerhető mérkőzéseken is alulmaradtunk. Tartjuk bennük a
lelket, mert már többször bizonyították, hogy képesek extra teljesítményre, ezt mutatja az is, hogy több nagyobb egyesület csapata
van mögöttünk a tabellán és reméljük, hogy ez így is marad a bajnokság végéig.
Második számú csapatunk döcögős időszakon van túl, sajnos
jelenleg a tabella második felében tanyázunk. Tudni kell, hogy a
fiatalításra helyeztük a hangsúlyt, és néhány idősebb, rutinosabb
játékossal kiegészülve próbáljuk kialakítani azt, hogy ez a kohézió jól működjön és sikeresek legyünk, ehhez azonban még idő
kell. A csapat zömét helyi játékosok alkotják, arra törekszünk,
hogy megtartsuk a fiatal játékosokat és beépítsük őket a felnőtt
labdarúgásba. Természetes, hogy a szurkoló sokszor elégedetlen,
mert nem győzelmeket lát, és a pontvesztést, vereséget kudarcként
fogja fel. Ez azonban csak egy állomás, ahonnan tovább fogunk
lépni és fejlődni fogunk. Az elmúlt időszakban három győzelmet
és egy döntetlent is elkönyvelhettünk, az Alsónémedi otthonából hosszú idő után újra elhoztuk a
három pontot.
NB III-as csapatunk bajnoki szezonja Szegeden folytatódott, ahol 1-0-s győzelmünkkel
megszakítottuk vendéglátónk veretlenségét.
A Budapest Honvéd tartalékcsapata ellen alulmaradtunk hazai pályán, de a következő mec�cset CSAPATKÉNT húztuk be Makón. Az újabb
hazai találkozón, a korábbi NB I-es PMFC ellen
sajnos nem tudtuk megismételni a makói teljesítményünket, harmatos produkciónkkal a hajrában szenvedtünk egygólos vereséget. Idegenben azonban úgy néz ki, jobban megy az együttesnek, ugyanis Szekszárdon értékes három
pontot gyűjtöttünk be, mellyel jelenleg a tabella
előkelő 6. helyét foglaljuk el. Ezen a sikeres úton
szeretnénk továbbhaladni. Hajrá, Taksony!

Rácz Ernő

u

bele a munkába, elkerülnek bennünket a sérülések
is, akkor erre meglesz minden esélyünk. Még nem
tudtam felküldeni a pályára a legjobb 11-et a 24-es
keretből, mert kisebb-nagyobb sérülések keresztülhúzták a terveinket. Ettől függetlenül szerintem teljesen vállalható az idei szereplésünk, még akkor is, ha néha hagyott némi kívánni valót maga
után a játékunk, de fiatal csapatunk van, ez ennek is betudható.
Kell azonban a rutin is ebbe az osztályba, hogy a hibákat ki tudjuk
javítani, valamint javítsunk a játékminőségen. Sokat dolgozunk
ezért és a sikerért a hétköznapokon, reméljük, ez minél többször
megmutatkozik majd a hétvégi teljesítményünkön is. Sorsdöntő
mérkőzések előtt állunk, amelyekből szeretnénk úgy kijönni, hogy
ne legyen kérdés, jövőre is NB- s csapatunk
van. Biztos alapot szeretnénk lerakni a jövőre
nézve, ehhez kérjük mindenki támogatását –
akár szurkolásával, akár egyéb módon tud hozzájárulni ehhez.”

Szabados Tamás vezetőedző gondolatai: „Szeretnénk az első hat helyezett csapat között lenni
a bajnokság végén. Ha mindenki megfelelően áll

Taksonyi Hírharang

Fotó: Daru Andrea
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Szépkorúak köszöntése

Családi
események

Taksony kisbabái
Enikő Tímea
Született: 2018.10.02.
Kalinyin Tímea és Lovász
Ferenc kislánya

Rebeka
Született: 2018.10.16.
Enyedi Katalin és Bíró Kálmán kislánya

•

•

Tánya Flóra
Született: 2018.10.16.
Szanyi Éva és Arnóti Péter
kislánya

Péter Patrik
Született: 2018.10.25.
Márics Viola és Glász Péter
kisfia

•

•

Léna
Született: 2018.06.29.
Tuba Anna és Ciudan Simon
Márius kislánya

Tünde Barbara
Született: 2018.09.14.
Pós Anita és Bodnár István
kislánya

Alíz
Született: 2018.10.24.
Lipódi Enikő és Knódel
Dávid kislánya

•

•

•

Arina
Született: 2018.09.03.
Csoma Boróka és Gergely
Zoltán kislánya

Patrik
Született: 2018.09.16.
Tóth Mariann és Wágner Zsolt
kisfia

•

•

Laura Márta
Született: 2018.09.06.
Helle Babett és Lakatos István
kislánya

Borostyán Ágnes
Született: 2018.09.18.
Fáczán Ágnes és Boros Miklós
kislánya

•

•

Eszter
Született: 2018.09.06.
Locskay Lilla és Juhász Barnabás kislánya

Bianka
Született: 2018.09.25.
Simonyi Szilvia és Kreisz Péter
kislánya

•

•

Nimród
Született: 2018.09.09.
Molnár Viktor és Mahboubi
Leila kisfia

Evelin
Született: 2018.09.30.
Horváth Elizabeth Szabina és
Kleinheizer Dávid kislánya

•

•

Szabina Sheron
Született: 2018.09.12.
Rafael János és Yungadetkla
Rungnapha kislánya

Laura
Született: 2018.10.02.
Baranyai Mónika és Szebenyi
István kislánya

•

•
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Meggyes Gyula 90 éves

Sokorai Pálné 91 éves

Wágner Jakabné 91 éves

Winkler Gáspárné 92 éves

Lindwurm Évi néni 106 éves
Joó Lászlóné 92 éves

Gratulálunk!

Elhunytak
2018

Szeptember:
Vetési György Jánosné

élt 63 évet

Markovics Györgyné

élt 86 évet

Herczeg Antal	

élt 66 évet

Born Péter

élt 67 évet

Mészáros András	

élt 82 évet

Csepregi Sándor

élt 64 évet

Somogyi László

élt 70 évet

Szűcs Sándorné

élt 76 évet

		
Október:
Madarász Lajos	

élt 82 évet

	Rozner Józsefné

élt 80 évet

Heil István	

élt 81 évet

Zsigmond György

élt 75 évet

Kreisz Ignácné

élt 65 évet
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Taksonyi Hírharang

