1. A település neve:
Újhartyán

Lélekszáma:
2700 fő
A német nemzetiség aránya:
80 %

3. Milyen vallású a település németsége?
100 % katolikus

4. Használják-e a német nyelvet az egyházi szertartásoknál?
nem

Az énekek német nyelvűek?
nem

Az imák is német nyelvűek?
nem

5. Van-e német nyelvű imakönyvük, illetve énekeskönyvük?
nincs

(Címe, kiadója, kiadási éve?)

6. Az Ön énekkara, ill. zenekara közreműködik-e az egyházi énekkarral,
zenekarral az istentiszteleteken, körmeneteken?
A fúvószenekar rendszeresen részt vesz a Körmeneteken, de időközönként
szentmisén is.
Vállalkozna-e rá?
igen

7. Ehhez milyen segítségre volna szüksége?
Az újhartyáni Német Nemzetiségi Önkormányzat elképzelése szerint,
szeretnénk visszaállítani először legalább negyed évenként, későbbiekben
legalább havonta német nyelvű szentmisét, vasárnap estéken. Ehhez a
településnek szüksége lenne németül miséző papra –ha csak kölcsönbe erre az
alkalmakra is – és német imakönyvekre. A nemzetiségi önkormányzat felidézné
a lakosság számára a régi hagyományokat, még vannak ma élő olyan idős
asszonyok, akik lánykorukban részt vettek német misén.
Megtanulnánk ismét az imaszövegeket németül, fokozatosan tanulnánk német
szenténekeket.
Ehhez adott a településen kiváló kántor, van énekkarunk is, akik szívesen
tanulnának német népénekeket. Van kiváló fúvószenekarunk.
Ha arra van lehetőség, hogy olyan katolikus pap személyét megnyerjük, aki
német nyelvű mise tapasztalataival, német nemzetiségi identitás-tudatával
visszavezetne bennünket a régi német misék világába, azt nagyon
megköszönnénk.

8. Szívesen látnának-e német nyelven éneklő vendég kórust, zenekart
istentiszteleten, körmeneten?
Igen, kórust
Énekelnének-e más településeken
szerepelne-e a zenekar másutt is?

is

német

egyházi

énekeket,

illetve

A zenekar igen.

9. Van-e partnertelepülésük Németországban, Ausztriában, Svájcban? Mi a
település neve?

10. Mikor van a templomuk búcsúja? Ki a védőszentje?

A templom védőszentje Szent Borbála, de a búcsú 80 éve már Szent
Vendelkor, október 20-a utáni vasárnap van.

11. Milyen kórust, zenekart ismer, akiknek jó lenne elküldenünk ezt a
kérdőívet?
Ebben a témakörben évek óta bírjuk a vecsési Frühwirth Mihály tapasztalatait
és segítségét.
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