
Ötletek hartyáni hagyományok, szokások gyűjtéséhez (nem fontossági sorrendben) 
 
 
 
Disznóvágás, disznótor 
- régen szalmával pörzsölték…csak a sváboknál szokás teknőben forrázni… 
Tejhaszonnal való Pestre járás  
- ez sok hartyáni család elfoglaltsága volt az ötvenes, hatvanas években, a hartyániak 
felkeresték a pesti rokonságot, azok jó kuncsaftok voltak…szlutyásoknak hívták őket, ez 
gúnynév…ajánlott riportalany Pl. anyám… 
Máriabesnyői zarándoklat 
- Szép u. 10-ben özv. Rizmajer Mihályné (Pesti Boris néni) 
Lakodalmak régen 
Temetési szokások 
Legeltetés, tehenek kihajtása a rétre, legelőkre 
- ajánlott r.alany: Szép utcában az Annamária fodrásszal szemben a Szaller Gyuri bácsi, ő 
minden fajta állattartással, de főleg a tehenekkel foglalkozott, sokat kereskedett, 
kupeckodott… 
Szántás, vetés, aratás a gépesítés előtt 
- r.alany: Kleineisel Gyuri bácsi, a régi világban tanyán gazdálkodtak, és TSZ világ első 
lépései óta a mezőgazdaság gépesítésével, (ben) dolgozott… 
Tanyasi élet – Élet a tanyákon 
- szintén Kleineisel Gyuri bácsi de főleg a Mari néni és még sokan mások a faluban…és még 
a szomszédja, a Juli néni, a Kongrácz Tibi öreganyja… 
Hogyan közlekedtünk a motorizáció előtt? 
- Gattyán Andor… 
Régi szakmák, mesterségek a faluban 
- küldöm e-mailben a Hümpfner Jani bácsi gyűjtését… 
Egyházi ünnepeink régen és ma 
- Hümpfner Zsanett, Fajth Judit, Gattyán Andor (iskolai lelkesedésből) 
Téli esték elfoglaltságai 

- dohánysímítás, kártyázás, rokonlátogatások, stb, szintén a Juli néni, a Gyuri bácsiék 
szomszédja, aztán a Szaller Dori bácsi, az ő családja nagy dohánytermelő volt… 

Farsangi szokások 
- bálok, tuskóhúzás… 

Májfa állítás 
Hartyáni búcsú régen és ma 

- vendégség, hinták, lövölde, pénzköltés… 
Ünnepek régen 

- mit ünnepeltünk? Hogyan? 
Községi sport élet – focin kívüli világ… 
Jellegzetes hartyáni ételek, étkezési szokások, receptek leírása 
- minden régi, hagyományos étel rögzítése nagyon fontos!!! 
Hartyáni zenekarok: Öreg banda: Félix Imréné (Klemencz Kicsi néni), Schenk Parti: 
közmunkás Szepinek az apja, Béla banda: ? Stegner parti: Stégner Józsi bácsi, a Stégner 
Tamás öregapja a Szép utcában,  
Stb, stb, stb, 
 
Minden riportalany fényképezése, családja, környezete, háza, udvara, konyhája….a digitális 
gépen van hely… 



 


