
Gyermek sváb bál – Traditioneller Kinderschwabenball

2017. február 18-án 26. alkalommal rendezte meg hagyományőrző sváb bálját a
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola. A rendezvény fő támogatója a Szekszárdi
Német Nemzetiségi Önkormányzat volt. Az általa elnyert pályázati összeg, melyet az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcso-
latokért Felelős Államtitkára jelentetett meg, segítette a program sikeres megvalósu-
lását.  A  nagyszabású  rendezvénynek  megfelelően  a  helyszín  a  Babits  Mihály
Kulturális Központ színház- és rendezvényterme volt. Megjelent vendégeivel a ren-
dezvényen  képviseltette  magát  a  Szekszárdi  Német  Nemzetiségi  Önkormányzat,  a
Szekszárdi  Német  Nemzetiségi  Egyesület,  a  Tolna  Megyei  Német  Nemzetiségi
Önkormányzat és a Rotary Club, valamint megjelentek az iskola korábbi igazgatói.

A rendezvény műsorral  indult,  amit minden évben a Szekszárdi  Ifjúsági  Fúvós-
zenekar nyit meg, megteremtve a sváb bál alaphangulatát. Őket a Wunderland Óvoda
kis táncosainak énekes-táncos játékokból álló előadása követte, majd a Dienes-iskola
négy  tánccsoportja  mutatta  be  a  szülők  nagy  örömére,  hogy  mennyit  fejlődött  a
tánctudásuk.  Az  iskola  német  nemzetiségi  kórusa  is  nagy  sikerrel  lépett  fel  dal-
csokrával.  A Szekszárdi Mondschein Kórus szintén állandó résztvevőként emelte a
műsor  színvonalát.  Idén vendégünk volt  a  bonyhádi  Kränzlein  német nemzetiségi
táncegyüttes is, akik fergeteges tánccal örvendeztették meg a közönséget.

A népviseleti  bemutató  az  egyik  legértékesebb része  rendezvényünknek.  Idén  a
szülők  és  nagyszülők  fáradozásának  köszönhetően  65  gyerek  állhatott  szép,  sőt
értékes eredeti ruhákban a zsűri elé. Jutalmul mindenki kézműves kerámiát kapott, a
helyezettek  pedig  kerámia  edényeket.  Az  eredeti  viseletekről,  legjellemzőbb  ruha-
darabokról készült fotókat a német népismereti órákon is felhasználjuk.

A bál táncházzal indult, melyen a lelkes résztvevők – gyerekek és szülők – sváb
táncokat ismerhettek meg. A jó hangulatú mulatság kötetlen tánccal folytatódott.

A  bálra  a  hagyományokhoz  híven a  tanulók  hozták a  finomságokat,  a  szokásos
ételek  mellett  sváb  süteményekkel  is  kínálták  a  vendégeket.  Komoly  gyűjtőmunka
eredményeként  idén  is  nagy  volt  a  választék  a  régi  receptek  szerint  készült  édes-
ségekből, melyeket otthon is megsüthetnek az érdeklődők, hiszen recepteket haza is
lehetett vinni.

A  tombolasorsolás  sem  maradhatott  el,  ahol  a  tárgyak  között  sváb  kézműves
termékek is gazdára találtak. 

Az estig tartó bálról szülőknek és gyerekeknek egyértelműen az volt a véleménye,
hogy  ismét  remek  hangulatú  hagyományőrző  rendezvényt  sikerült  megrendezni  a
Dienes Valéria Általános iskolában.

A 26. sváb bál ismét szép példája volt egy komplex hagyományápoló munkának. A
tánc, népviseletek, kézműves munkák, ételek és a német nyelv azt bizonyították, hogy
itt minden a sváb hagyományokról szólt. 
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