
 

Újhartyán „legfiatalabb” civil szervezete a Hartyáni Sváb Fiatalok Baráti Köre 2013 nyarán 

12 fiatal összefogásában jött létre. A fő célkitűzésünk a fiatalok még hatékonyabb összefogása 

és bevonása volt Újhartyán kulturális és hagyományőrző életébe. Bár ma már az egyesület 

több mint 30 tagot számlál, céljaink nem változtak: hagyományőrzés, a sváb identitás 

erősítése, a német nyelv népszerűsítése, mindez fiatalos programok keretében.  

Szeretnénk, ha a fiatalok is minél fontosabbnak éreznék magyarországi német származásukat, 

kialakulna, illetve megerősödne bennük az identitástudat. Mindezt úgy képzeljük el, hogy 

sváb identitásunk főbb szeleteiből: a német nyelvből, hagyományainkból, gasztronómiai 

szokásainkból, zene- és tánckultúránkból ízelítőt nyújtunk a fiataloknak. Így szeretnénk a 

hagyományőrzést a mai generáció számára is vonzóvá, élményszerűvé tenni. 

Éves programunk a magyarországi németség ünnepköreire épül. Így hoztuk vissza több 

évtizedes szünet után többek között a farsangi tuskóhúzás, a közös májusfaállítás, illetve a 

német nyelvű betlehemezés hagyományát. 

Ezen kívül részt veszünk a település minden fontosabb rendezvényén: sváb bálokon, szüreti 

felvonulásokon, városunk megemlékezésein, illetve irodalmi és helytörténeti estjein. A 

Hartyánfeszt Sváb Gasztronómiai és Kulturális Fesztiválra minden évben saját sátorral 

készülünk, az ott kínált sváb ételspecialitások elkészítését a nyaranta megrendezésre kerülő 

sváb sütőtáborunkban sajátítják el tagjaink.  

Eddigi legnagyobb sikerünknek a 2018-as nagy volumenű Hartyáni Sváb Lakodalom 

megszervezését tartjuk. 

Fontos számunkra, hogy identitásunkat, ne csak helyben, hanem az ország és Európa más 

német nemzetiségű településeinek fiatalságával együtt éljük meg. 

2014-ben a Magyarországi Német Fiatalok Közösségének (GJU) tagjai lettünk és azóta 

számos országos német ifjúsági programnak is otthont adtunk.  

A GJU-nak is köszönhető, hogy baráti kapcsolatot ápolunk többek között: Vecsés, 

Szigetszentmárton, Zsámbék, Bonyhád és Pusztavám német fiataljaival. A Haraszti Fiatal 

Svábok Egyesületével pedig 2015-ben testvérszervezeti kapcsolatot kötöttünk. Büszkék 

vagyunk nemzetközi kapcsolatainkra, jó viszonyt ápolunk a tapfheimi ifjúsági 

fúvószenekarral, illetve a Junge SPitzen nevű dániai német ifjúsági szervezettel. Három éve 

tartó kiváló együttműködésünket a bánsági Edelweiss Detta Tánccsoporttal 2018-ban 

barátsági szerződés megkötésével koronáztuk meg. 

 


