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Előzmények:  
 

Újhartyán és Tapfheim kapcsolata a kezdettől 

Az 1990-es évek második felében felhívott Budapestről egy fiatalember – Scheiling Péter – 
hogy kutatja a hartyáni Rizmajer családok származását és neki a Rizmajer Márton (hartyáni közismert 
nevén Pesti Márton bácsi), aki egyébként egyik dédnagyapám – rokon. Scheiling Péter 
megismertetett engem is addigi kutatásaival, és megajándékozott az egyetemi szakdolgozatával 
„Újhartyán betelepítése a belső migráció tükrében” címmel. A kutatások odáig vezettek, hogy tudtuk, 
honnan költöztek az Új-Hartyánt megalapító családok erre a helyre, ezután csak az volt a kérdés, 
hogy Dunaharasztiba, Taksonyba, Soroksárra melyik németországi területről érkeztek őseink. 
Scheiling Péter kutatómunkája és Anton Wirth kutatásai lehetővé tették, hogy ehhez az 
információhoz is hozzájussunk. 

Így én, mint az újhartyáni német nemzetiségi önkormányzat akkori elnöke, levelet tettem föl az 
Internetre, hogy partnerkapcsolat kialakítása céljából keressük a kapcsolatot olyan németországi 
településekkel, ahonnan feltehetően őseink származnak. Ennek a levélnek az alján 2001. december 
09. dátum áll. 

Legközelebbi internetes levelezéseink dátuma 2005. február 8, amikor is a nemzetiségi 
önkormányzat levelét továbbítják a tapfheimi Manfred Wegele úrhoz, aki Tapfheimben tanár, 
egyébként pedig az ottani családfakutató egyesület vezetője. Már akkor segítséget ajánlott fel 
újhartyáni családok felkutatásához, iskolai partnerkapcsolat kiépítéséhez.  

A levelezések intenzitása nem csökkent az újhartyáni nemzetiségi önkormányzat részéről, 
megkerestük Teo Keller urat, a tapfheimi fúvószenekar vezetőjét, ugyanakkor partnerkapcsolat 
kialakítására tettünk kezdeményezést Tapfheim település polgármesterénél, Karl Malz úrnál is, aki 
szerencsénkre a községi fúvószenekaruk aktív tagja is volt egyben. 

Így érkeztünk el a 2008. évhez, amikor is meghívásunkra Tapfheim  polgármestere látogatást 
tett Újhartyánban a Falunapon.  

2010 nyarán ismét meglátogatta településünket Karl Malz, Tapheim polgármestere, de most 
már azzal a szándékkal, hogy egy rövid látogatásra invitálja Tapfheimbe az újhartyáni Sváb Parti 
zenekart. Ennek a meghívásnak 2010. június 19-i hét végéjén tettünk eleget. Lehetőségünk nyílt arra 



a földterületre lépni, ahonnan őseink származnak. Igazán felemelő érzés volt.  Barátságos 
hangulatban fogadtak bennünket az ottani zenészek, a falu lakossága.  

2010 és 2014. évek között még két alkalommal tett látogatást Újhartyánban Tapfheim 
polgármestere, így érkeztünk el a 2014. évhez, amikor is Újhartyán város Önkormányzatának 
meghívására két autóbusszal, közel nyolcvan fővel érkeztek Tapfheimből vendégek Újhartyánba, 
hogy közelebbről is megismerjék a mintegy háromszáz éve környezetükből elszakadt Magyarországra 
települt rokonok leszármazottjait. 

Tapfheim település látogatása Újhartyánban (2014) 

Június 20-22   Tapfheim település vendégei Újhartyánban   
    Úrnapi körmenet fúvószenekarral 

Tervezett Programok:  zenekar 35 fő, összes létszám 73 fő,  

Június 20 péntek  Érkezés késő délután, kb. 75 fő autóbusszal, szállás elfoglalása 

    19,30 – Magyar-sváb est a Faluközpontban 

Fúvószenekar, Hercel tánccsoport, Nyugdíjas énekkar, iskolás versek, 

Nótakör műsor, képviselőtestület x 2 fő, polgmester, jegyző 

Június 21 szombat  délelőtt templom, temető, helytörténeti, települési bemutató 

    Kézműves képzés zárása, kiállítás 

    Ebéd a Faluközpontban, délután Budapest 

    19,30 – Bajor est – Tapfheimiek a házigazdák 

    Meghívottak: Önkormányzati képviselők, intézmények vezetői, német 
pedagógusai, civilek vezetői, sport vezetők,   

Június 22 vasárnap  10 óra – Úrnapi körmenet – két zenekar közösen 

    12 óra ebéd, búcsúzás, utazás haza 

 

Tisztelt Képviselőtársak! 

2014. évtől a történet ismerős, a két település vezetése, civilközösségei megismerkedtek, 
összebarátkoztak. Mindkét fél részéről szándék fogalmazódott meg egy, a közel jövőben hivatalosan 
is megkötendő partnerkapcsolat aláírására. Meghívást kapott Újhartyán lakossága a Tapfheimbe való 
látogatásra, amit 2016. év során teljesíteni szeretnénk. 

Javaslom a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy tegyen szándéknyilatkozatot arról, hogy a 
közeljövőben partnerkapcsolat megkötését kezdeményezi a németországi Tapfheim településsel a 
közös múlt, származás, közös hagyományokra való tekintettel, kulturális, gazdasági kapcsolatok és 
a további barátság kialakítása, folytatása jegyében. 

 

 

 


