
Svábbál 

2017. február 4-én tartották az MNÁMK hagyományos svábbálját a tradíciók 

ápolása és továbbadása, a barátság és a jó kedv jegyében. Ahogy a rendezvény 

fővédnöke, Dr. Maruzsa Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke nyitóbeszédében 

elmondta, mindig jó érzés részt venni az MNÁMK svábbálján, nemcsak neki, mint volt 

diáknak, de a többi vendégnek is. A Schütz Zenekar garantálja a hangulatot, az 

MNÁMK tánccsoportja pedig a színvonalas nyitóprogramról gondoskodik. 

A bál – a hagyományoknak megfelelően - az MNÁMK mintegy 100 tagból álló 

néptánccsoportja fellépésével kezdődött. A tánccsoportban különböző korosztály 

táncoltak: óvodások, általános iskolások, gimnazisták és a szülők, nagyszülők 

korosztályához tartozó volt diákok. Közülük a legnagyobb tapasztalattal Striegl István 

rendelkezik a sváb néptánc hagyomány ápolása terén, aki 1958-ban a bajai német 

gimnázium első diáktánccsoportjának alapító tagja volt. A legfiatalabb fellépő, a 7 

hónapos Soma baba, pedig szülei, Melcher Zsanett és Forgács Sándor példája nyomán 

első lépéseit valószínűleg polka ütemben teszi majd meg. 

A tánccsoport az elmúlt években a magyarországi németek életéből kiragadott 

pillanatokat elevenített meg: a sváb lakodalmat, a májusfatáncot, a viharboszorkányok 

táncát és a szorgos svábok munkáját. A 2017-es koreográfia a „Szerelmes svábok – a 

bölcsőtől a sírig” címet viselte. A fellépők bácskai és baranyai gyerekjátékok és táncok 

segítségével mutatták be, hogy a szerelem és a szeretet a svábokat is egész életükön át 

kíséri – a bölcsőtől a sírig. A tánccsoportokat Kovácsné Bergmann Barbara, Pongóné 

Lakner Mónika, Mártonné Tokay Ágnes, Hajós Enikő és Melcher Zsanett készítették 

fel, a koreográfiát Szauter Terézia állította össze, a zenei ötletekért és a kíséretért pedig 

Emmert József felelt. És ahogy a nyitóprogramban, úgy az egész este folyamán is ez a 

táncba hívó sor volt a bál jelszava: „Komm mein Schatz, und tanz’ mit mir…” 

 

 

Am 4. Februar 2017 wurde im Ungarndeutschen Bildungszentrum der 

Schwabenball im Zeichen der Traditionspflege und – weitergabe, der Freundschaft 

und der guten Laune gefeiert. Wie auch der Schirmherr der Veranstaltung Dr. Zoltán 

Maruzsa, Vorsitzender des Bildungsamtes betonte, sei es immer ein gutes Gefühl zum 

Schwabenball nach Baja zu kommen, für ihn als ehemaligen Schüler der Institution, 

aber auch für die anderen Gäste. Die Schütz-Kapelle sei der Garant für die gute Musik, 

und die Schülerinnen und Schüler des UBZ für das niveauvolle Eröffnungsprogramm. 

Und so war es auch. Der Ball wurde von der Volkstanzgruppe des UBZ eröffnet, die 

ca. 100 Mitglieder zählt. In ihr sind alle Altersgruppen vertreten, von einem 

Gründungsmitglied der ersten schulischen Jugendtanzgruppe, Stefan Striegl 

(Abiturjahr 1961), bis hin zum jüngsten Tänzer Soma Forgács (7 Monate), der schon 

beim Schwabenball 2016 – damals noch im Bauch seiner Mutter Zsanett Melcher -  die 

Polkaschritte übte. Die Tanzgruppe stellte in den letzten Jahren Momente und 



Gestalten vom Leben der Ungarndeutschen auf die Bühne: die schwäbische Hochzeit, 

den Maibaumtanz, die Wetterhexen und die Arbeit der fleißigen Schwaben. Die 

Choreographie 2017 trug den Titel: „Die verliebten Schwaben – von der Wiege bis zum 

Grab”. Durch Kinderspiele, Walzer und Polkas aus der Branau und der Batschka 

wollte man zeigen, dass die Liebe auch die Schwaben ihr ganzes Leben lang begleitet, 

von der Wiege bis zur Bahre. Die Teilchoreographien der Tanzgruppen haben ihre 

Leiterinnen Barbara Bergmann-Kovács, Mónika Lakner-Pongó, Ágnes Tokay- Márton, 

Enikő Hajós und Zsanett Melcher zusammengestellt, die Gesamtübersicht hatte 

Theresia Szauter und für die musikalischen Ideen bzw. die Begleitung sorgte Josef 

Emmert. Und wie im Eröffnungsprogramm, so hieß es dann im UBZ-Ball bis in die 

frühen Morgenstunden: „Komm mein Schatz, und tanz‘ mit mir…“ 

Szauter Terézia 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


