
 
 

 

A Dunamenti Fiatal Svábok Egyesületének méltatása 

a Taksonyért emlékérem átadása alkalmából 

Az elmúlt években legmagasabb kitüntetéseinket elsősorban köztiszteletben álló 
személyiségek egyéni teljesítményének elismeréseként adtuk át. A Taksonyért 
emlékérem díjunkat azonban közösségek, egyesületek is kiérdemelhetik, ahogyan ez 
történt 2010 – ben akkori díjazottunkkal, a Taksonyi Vegyeskórussal.  

Ez az év szintén rendhagyó ebben a tekintetben, ugyanis egy olyan egyesület kapja idén 
ezt az érmet, amely immáron 25 éve a német nemzetiségi tánckultúra megőrzéséért 
fáradhatatlanul tevékenykedik. 

Ha a kezdetekre vagyunk kíváncsiak a kilencvenes évek elejére kell visszapörgetnünk 
az idő kerekét. Ebben az időszakban fogalmazódott meg ismét civil körökben, hogy 
aktívan tegyenek a sváb identitás megőrzéséért.  Létrehozták a Sváb Baráti Kört és a 
Taksonyi Német Nemzetiségi Felnőtt Tánccsoportot. Megindult egy a későbbiekben 
szerteágazó kulturális szerveződés is, melynek fő mozgató rugója Dr. Karika Gyuláné, 
Ági néni volt. Ezeknek a kezdeményezések egyik gyümölcseként alakult meg a ma 
kitüntetésben részesülő táncegyesület.  

De vajon honnan is indul történetük?  

A taksonyiak akkoriban a szigeten találkoztak és ropák a táncot a vasárnapi 
sördélutánokon a Lustige Donauschwaben, később Szigeti Fiúk zenekar zenéjére. 
Szinte mindig a zenekarhoz közel foglaltak helyet, rengeteg kólát ittak és szinte végig 
táncoltak. A felszolgáló megelégelve, hogy állandóan egy-két kólával szaladgált az 
asztalukhoz, mikor megpillantotta őket rögtön felkapott egy rekesz kólát és odatette 
az általuk előre lefoglalt asztal alá egy nyitóval.  Ettől kezdve már csak annyival 



 
 

nyugtázták érkezésüket, hogy : „Na, megjött a kólás csapat!”. Ebből a vidám, baráti 
társaságból alakult meg aztán 1991-ben Veres Attila vezetésével a táncegyesület, mely 
mára már 11 tánccsoportból és  közel 200 tagból áll. Természetesen egy akkori jó 
tulajdonságukról azóta leszoktak. Mára már nagyon kevés kólát fogyasztanak.  

A táncosokkal először a Szigetújfaluról érkezett Firnungl Erika táncpedagógus 
foglalkozott. Hamarosan megfogalmazódott az az igény, hogy egy utánpótlás 
tánccsoportot is szervezzenek.  

Ez az egészen kicsikből álló csoport a művelődési ház akkori vezetője, Wágnerné Bartha 
Zsuzsanna szárnyai alatt cseperedett, aki fáradságot nem kímélve elkötelezetten 
dogozott azon, hogy a táncoktatás és a fellépések anyagi és tárgyi feltételeit 
megteremtse számukra. Kis táncosai mellette tanulták meg táncaik megjelenítésének 
tudományát: a szervezés, reprezentáció és „a közel semmiből való értékteremtés” 
művészetét. 

A közösség életébe újabb lendületet hozott a szigetcsépi sváb gyökerekkel rendelkező 
Schäffer Ildikó, aki 1994-ben Karika Ági néni hívó szavára érkezett Taksonyba. 

 Ő az aki 2007 óta az egyesület elnökeként a mai napig fáradhatatlan energiával és 
lelkesedéssel fogja össze a tánctanárokat és a fiatalokat és akit mindezért településünk 
2011-ben Taksonyért emlékéremmel díjazott. Felemelő érzés lehet számára, hogy épp 
ezt a díjat, a szinte életművének tekinthető egyesület is kiérdemelte. 

Az egyesület szakmai fejlődését neves koreográfusok alapozták meg, közülük a 
legnagyobb nevek: Wenczl József és Manninger Miklós. Sokat köszönhetnek Brieber 
Jánosnak is, a Budapesti Táncművészeti Főiskola tanárának. Az új koreográfiák 
elsajátításával a német nemzetiségiek mellett magyar táncokkal is szélesedett 
repertoárjuk. 

Minőségbeli változást jelentett a produkciók színvonalában az élőzenés kíséret. Az 
autentikus sváb zenét a Szigeti Fiúk, a Heimatklang, a Haraster Drofmusik és a Sóskúti 
Ifjúsági Zenekar szolgáltatta fellépéseiken. Közülük külön kiemelendő a Szigeti Fiúk 
zenekar, amely hosszú éveken át segítette az egyesületet, szervezte a fellépéseiket, 
készített számukra hangfelvételeket.  

A csoportok tudásának fejlődése egyre gyakoribb meghívásokat eredményezett. Sorra 
követték egymást a németországi henfenfeldi, raini, langenhorni, dániai, franciaországi 
és szlovákiai vendégszereplések, melyek településünk határokon túli jó hírnevét is 
jelentősen emelték. Idén nyáron az Amerikában élő, Dunamenti sváb származású 
tánccsoportvezetőket és táncosokat láthatták vendégül Taksonyban, akiktől nagy 
örömükre viszont meghívást kaptak az Egyesült Államokba.  

Az elmúlt 25 év több kiemelt díjat is hozott az egyesület számára:  

- 1999-ben a Német Nemzetiségi Gyermektánccsoportok Országos Fesztiválján 
különdíjat nyertek. 

- 2009-ben az Országos Gyermektáncfesztivál Északi régiós előválogatójáról ezüst 
fokozattal tértek haza.  



 
 

- Solymáron az Országos Német Nemzetiségi Gyermektáncfesztivál minősítő 
versenyén először 2005-ben nyertek arany minősítést, majd 2015-ben, amikor 
mindkét tánccsoportjukkal elhozták szintén az arany fokozatot. 

Az egyesület különösen nagy kincs, közösségformáló ereje miatt. A hagyományápolás 
mellett, sok-sok közös élményt, tartalmas szórakozást nyújt a fiataloknak.  

Az idő haladtával a táncosok cserélődnek a kemény mag mégis összetart. Öröm nézni, 
ahogyan egykori kis táncosokból néptáncpedagógusi végzettségű, felkészült tanárok 
lesznek, akik generációról generációra  ügyesen veszik át az egyesület vezetését. 

Mindent együttvéve az egyesület negyed százados kimagasló közösség építő és német 
nemzetiségi hagyományokat ápoló tevékenységéért, elért sikerekért, Taksony jó 
hírnevének hazai és külföldi öregbítéséért méltán érdemli meg településünk 
polgárainak elismerését.  

A 2016-os esztendőben a Taksonyért emlékérem díjazottja a Taksonyi Dunamenti 
Fiatal Svábok Egyesülete. 

 

Taksony, 2016. november 29. 

 


