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Visszatekintés 2015-re

A 2015-ös év is mozgalmas volt a tánccsoport számára a rengeteg bel- és külföldi fellépésnek köszönhetően.
Bejártuk a Dunántúlt, meglátogattuk barátainkat Tolna- és Baranya megyében, részt vettünk számos
rendezvényen az ország több pontján, kétszer is felléptünk Németországban, majd bemutatkoztunk Szlovákiában
és Svédországban is. Tavasszal a tánccsoportot nagyon nagy megtiszteltetés érte, mert meghívtak bennünket a 60.
jubileumi Bundesschwabenballra Gerlingenbe, ahol közkívánatra a zsámbéki sváb esküvőt adtuk elő. A
gerlingeni sikernek köszönhetően ősszel egy ősbemutató keretében láthatták az emberek nagyszabású lakodalmas
koreográfiánkat, méghozzá a MOM Kulturális Központ színpadán. 2015-ben is részt vettünk az EUROPEADE-n
augusztusban, amelyet Svédország 4. legnagyobb városában, Helsingborgban rendeztek meg. Itt az Északi-tenger
partján is felléptünk, valamint öt másik sváb tánccsoporttal együtt adhattunk elő egy közös koreográfiát a
nyitógálán. Az ifjúsági csoportunk pedig a záróeseményen a többi ország gyermek- és ifjúsági táncosaival együtt
egy az EUROPEADE-n megtanult tánccal lépett fel. De ott voltunk Nattheimban is a zsámbéki svábok utolsó
templombúcsúján, melyet Pater Martin A. Jelli celebrált. Az itt 1946-ban új otthonra találó zsámbékiakkal való
találkozás mély nyomot hagyott bennünk. Itthon továbbra is ápoltuk a sváb hagyományokat, így például
felelevenítettünk régi farsangi szokásokat, fiaink asszonyviseletbe öltözve búcsúztatták a farsangot Zsámbékon és
Dunaharasztiban egyaránt; húsvét vasárnap hajnalban felsétáltunk a Kálváriára, ahol harmatszedéssel és imával
köszöntöttük a feltámadt Megváltót, majd másnap a fiúk lovaskocsin, fúvószenei kísérettel járták végig
Zsámbékot és környékét, hogy meglocsolják a lányokat. Ellátogattunk Újhartyánba is, hogy segítsünk egy óriási
májusfát felállítani, és megismerjünk hasonló gondolkodású és értékrendű fiatalokat. Jelen voltunk több GJU-s
rendezvényen (közgyűlések, Adventsbacken, Jugendtreffen), és a környék báljaiból sem hiányozhattunk (Szomor,
Szigetújfalu stb.). Ezen kívül számos rendezvényen léptünk fel, például táncoltunk a svábhegyi sváb bálon, majd
pünkösdkor az ottani búcsún is, illetve újra meglátogattuk Jókai Mórt és feleségét, Laborfalvi Rózát; együtt
ünnepeltünk a Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoporttal a 20. születésnapjukon; meglátogattuk vecsési
zenész barátainkat a neves Murci Feszt alkalmával és ott voltunk a Mérnök Bálon is a Hilton Hotelben.
Táncoltunk a Városligetben a Gyermeknapon, találkoztunk a német nagykövetasszonnyal (és néhány Star Wars
szereplővel), élőben köszöntöttük a nézőket az M1 riporterével és még a Gyermely Zrt. családi napján is mosolyt
varázsoltunk a gyerekek arcára. Jártunk Szentendrén a Skanzenben, megkóstoltuk a harkai sváb ínyencségeket;
első ízben tettük tiszteletünket Nagykovácsiban, de voltunk Budapesten a Budai Vigadóban is, ahol a
Nemzetiségek Napján a magyarországi Németek Országos Önkormányzatának ajánlására léphettünk fel. 2015ben is fantasztikus zenekarokkal dolgozhattunk együtt! Köszönet illeti a Lochberg Musikanten, a Schwowischi
Buam és a Friedrich Kapelle tagjait. Ismét élménydús évünk volt, mely bővelkedett a szép fellépésekben,
fantasztikus találkozásokban, új barátságokban és a nagy sikerekben. A csapat folyamatosan bővül, tudásában is
gyarapszik és mindig új célok felé halad. Öröm volt együtt lenni 2015-ben is! Köszönjük a segítséget és a
támogatást mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy ilyen fantasztikus évet zárjunk.
Kovács Bettina és F.S.T.

Csoportkép Gerlingenben a 60. Bundesschwabenballon.
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Lochberg-Karácsony 2015

2015. december 18-án került sor a Lochberg évzárására és karácsonyi összejövetelére a zsámbéki Ifjúsági
Házban, mely a csoport otthona is egyben. Karácsony alkalmából minden évben összejövünk és
megajándékozzuk egymást. Ezen alkalmakkor kerül sor az „Év segítője” és az „Év táncosa” díjak kiosztására is.
Mint minden évben, idén is nagy várakozás előzte meg a díjak odaítélését. 2015-ben az év segítője Mohácsy
Attila lett. Az „Év táncosa” díjat 2015-ben viszont ketten is megkapták. A díjazottak: ifjabb Mohácsy Attila, és
Koós Bence lettek. Az izgalmak után a vacsorára került sor, amelyre a táncosok és szüleik mindenféle
finomsággal készültek. Az este folyamán Fuchs Sandra Titanilla, a csoport vezetője, beszámolt az idei év fontos
eseményeiről, a tánccsoport legszebb pillanatairól és átnyújtott mindenkinek egy köszönőlevelet is. Idén újra
remek évet zárhattunk és reményeink szerint a 2016-os év is hasonlóan sikerekben gazdag lesz a Lochberg
Regionális Tánccsoport számára.
Koós Bence
Koós Bence

A 2015-ös év segítője
A Lochberg Tánccsoport 2015-ös évben is kiosztotta az "Év táncosa" és az "Év
segítője" díjakat. Utóbbi díj id. Mohácsy Attilát illette. Érdekesség, hogy a 2014es díjátadón Attila édesanyja, Mohácsy Irénke vehette át ezt az elismerést. Úgy
gondolom ebből is látszik milyen sokat tesz a Mohácsy család a Lochberg
Tánccsoportért.
-Mióta segíti a tánccsoportot?
-Amióta gyermekeim a tánccsoport tagjai, több mint hét éve.

Mohácsy Attila

-Milyen szerepet játszik a tánccsoport életében?
-Technikai támogatást tudok biztosítani. A tánccsoport rendezvényein szükség szerint hangosítok,
fényképezek, videofelvételt készítek, amely archiválásra kerül.
-Mi köti Önt a tánccsoporthoz és a sváb kultúrához?
-Sváb családban nőttem fel. Szeretném, ha mindhárom fiam tovább ápolná ezeket a szép hagyományokat.
Úgy érzem, a legjobb lehetőséget ehhez a Lochberg tánccsoport nyújtja.
-Ugye Ön nem volt ott a díj átadásánál, milyen érzés volt mikor utólag megtudta, hogy Önt választották
meg a táncosok az év segítőjének és megkapta a díjat? Számított rá?
-Nagy megtiszteltetésnek érzem a táncosok döntését, nem gondoltam, hogy épp rám esik a választás.
Próbálom továbbra is segíteni a tánccsoport munkáját, amelyet örömmel teszek.
-Hová tette ki a díjat?
-A díjat az íróasztalom helyeztem el.
Jencsik Ildikó
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Az év táncosai

Az "Év segítője" díj mellett kiosztásra került az "Év táncosa" díj is. Viszont idén
különleges helyzet állt elő, mivel az év táncosa díjat nem lehetett egyértelműen egy
csoporttagnak odaadni, ketten is eleget tettek azért, hogy kiérdemeljék ezt az
elismerést. Végül Koós Bence és Mohácsy Attila is átvehette a díjat, így idén egy év
táncosa helyett kettőt is ünnepelhettünk.
-Milyen érzés volt számotokra, hogy ti kaptátok meg ezt a díjat? Számítottatok rá?
K.B.: Nagyon jó érzés volt, mert a többiek szavaztak meg minket. Jól esik egy ilyen
szép év után az elismerés. Számítani pedig nem számítottam rá, hisz rajtam kívül
szerintem sokan megkaphatták volna még ezt a díjat.
M.A: Nekem nagyon furcsa érzés volt, amikor átvettem a díjat. Egyáltalán nem
számítottam rá, főleg hogy ketten nyertük, ami nem mindennapi. Az az igazság,
hogy én nem tekintem magamat annyira jó táncosnak, hogy elnyerjem ezt a díjat,
de a sok munkának és kitartásnak ez lett az eredménye.

Koós Bence a díjával.

-Mi köt titeket a sváb hagyományokhoz? Milyen érzés ápolni azokat?
Mohácsy Attila és Fuchs
K.B.: A családomban nekem is voltak sváb felmenőim, és szeretném őrizni a
Sandra a díj átadása közben.
hagyományaikat. Továbbvinni és ápolni azokat nagyon jó érzés, minden évben
feleleveníteni, hogy hogy is történt ez abban az időben.
M.A: A családom egy része sváb származású, például az apai dédnagymamám. Ezért ezeknek a
hagyományoknak az őrzése rendkívül örömteli és fontos számomra.
Nagyon jó érzés ezt folytatni, dolgozni érte és majd tovább adni a jövő nemzedékének.
-Mi óta táncoltok, és milyen egyéb szerepet töltötök be a tánccsoport életében?
K.B.: Idén vagyok hat éve a tánccsoport tagja, és nagyon jó érzés visszatekinteni az elmúlt időre.
Táncolok a kisebb korosztállyal valamint a nagyobbakkal is. Legnagyobb szerepem eddig 2015-ben volt
mikor a Zsámbéki Sváb Esküvőn én lehettem a vőfély. Ezt kétszer is megtehettem, egyszer Gerlingenben
Németországban a 60. Bundesschwabenball alkalmából valamint később a MOM Kulturális központ
színpadán. Idén 2016-ban pedig én leszek szintén a vőfély a Zsámbékon megrendezendő nagy Sváb
Esküvőn.
M.A: Én a Nachwuchs első próbáján is már ott voltam a Lochberg Tánccsoport részeként, ami hét évet
jelent, de már azelőtt is táncoltam a nagyok között. Azt, hogy milyen szerepet töltök be, erre konkrétan
nem tudok válaszolni. Szívesen segítek amiben tudok, inkább kisebb de több feladatom szokott lenni.
-Mi volt az az esemény 2015-ben, amelyből leginkább kivettétek a részeteket? Mivel érdemeltétek ki
szerintetek a díjat?
K.B.: Ebben az évben Gerlingenben valamint a MOM-ban előadott Sváb Esküvőben vettem ki legjobban
a részem ahol a vőfélyt játszottam. A díjhoz valószínűleg ez a szerep juttatott. Mind a próbákon mind
pedig otthon sokat gyakoroltam, és ennek meg is lett az eredménye. Az Esküvőnek nagy sikere van, ami
az egész tánccsoportnak köszönhető.
M.A: Nem tudok semmi kiemelkedőt mondani magamról, de a farsang temetésen én voltam a pap. És
szinte minden fellépésen és próbán ott voltam. Minden programon szívesen részt veszek.
Attila és Bence már régóta részesei a csoport életének. A két fiú nagyon jó barát, mind a Lochberg
Tánccsoporton belül, mind pedig azon kívül.
Jencsik Ildikó
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Nemzetiségi Gála a Budai Vigadóban

Szent Márton Napi Újborfesztivál és
Libator

Minket ért az a megtiszteltetés, hogy a XI.
Nemzetiségi Gála és Pro Cultura Minoritatum
Hungariae díjátadón a Magyarországi Németek
Országos
Önkormányzatának
javaslatára
képviselhettük a hazai német nemzetiséget.
2015. december 13-án a Budai Vígadóban került sor
erre a rangos díjátadóra. Tánccsoportunk a
Schwowischi Buam zenekarral együtt különös
figyelemmel készült erre az országos szintű
rendezvényre.
A programon az ország több kisebbsége és
nemzetisége is képviseltette magát ezen a
multikulturális esten, ahol átadásra kerültek a Pro
Cultura Minoritatum Hungariae díjak, melyeket
olyan személyek kaphatnak, akik kiemelkedő
tevékenységet végeztek a Magyarországon élő
nemzetiségek körében az anyanyelvű kulturális
örökség
megtartásáért,
fejlesztéséért,
s
tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence
népeinek együttéléséhez.
A Lochberg együttese volt a díjátadó záró akkordja,
akiknek a közönség ismételten nagy tapssal köszönte
meg a bemutatójukat.
A kulturális műsor után a Vigadó aulájában
állófogadáson vehettek részt a hosszú műsor alatt
megéhezett vendégek és fellépők, melyen
természetesen a különböző kultúrák gasztronómiája
került terítékre.

2015. november 7-8 között került megrendezésre a
szentendrei skanzenben a „Szent Márton
Újborfesztivál és Libator” melyre tánccsoportunk is
meghívást kapott. Ez az esemény a skanzen egész
területén hangulatos és vidám műsorokat,
programokat kínált. A csoportunk a Kisalföld
tájegység Harkai-háza előtt kezdte el sváb táncait
bemutatni az itt jelenlévő nagyszámú közönségnek.
Zenei kíséretünket a Lochberg Musikanten
biztosította. Közvetlen a fellépés után lehetőségünk
nyílt arra, hogy a közönségből pár embert jól
megtáncoltathassunk, mely aztán fergeteges
hangulatot teremtett a tájegység többi részén is.
Nagysikerű bemutatónk után a Harkai-ház nagy
udvarában a közönség és a fellépők együtt
kóstolhatták meg a frissen sütött malachúst és a
harkai sváb különlegességeket. Az emberek
örömmel fényképezkedtek velünk és sokakat
érdekelt a csoportunk hagyományőrző munkája is.
Miután megtekintettük egy másik tánccsoport
produkcióját, egy nagy, közös csoportképet
készítettünk, melynek apropója a lányok új
"Berliner-kendői" voltak. Majd szabadprogram
következett. Itt kisebb csoportokban nézhettünk szét
a skanzen területén. Ezek után visszaindultunk az
épülethez ahol öltöztünk és elindultunk a
buszunkhoz. Nagyon sok köszönet illeti a
szervezőket (Harkai Önkormányzat és Haris-Payer
Ilona) , hogy meghívást kaphattunk erre a jeles
eseményre és persze a Lochberg Musikantent, hogy
egész nap velünk voltak és emelték műsorunk
fényét.

Táncosaink szereplés közben.

Csoportkép a Skanzenben

Simon István

Papp Zsombor
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Mit is jelent a magyarországi németeknek Ulm?
Az 1700-as években kezdődött az a folyamat, mely aztán a
későbbiekben a magyarországi németek számára jelentős várossá
tette Ulmot. - A törökök kiűzése után az ország népességének
jelentős része elpusztult, ezért mind a bécsi udvar, mind pedig a
magyar földesurak úgy vélték, hogy új telepesek és a népesség
pótlása nélkül nem lehetne újjáépíteni az országot. Jónak látták
szorgalmas és istenfélő németajkúak betelepítését Magyarországra.
A magyar földesurak és az udvar jólétet kínáltak azoknak, akik a
hosszú út és az ismeretlenben elkezdett új élet mellett döntöttek.
Adókedvezménnyel és paradicsomi állapotokkal csábították ide az
embereket, akik a Harminc éves háború utáni években elég nehéz körülmények között éltek a német
területeken. - Itt jön a képbe Ulm. Ulm a mai napig a dunai svábok (Donauschwaben) központi városa. Itt
kezdődött a későbbi magyarországi németek, vagy ahogy akkoriban Magyarhonban hívták őket, a svábok
története. A kitelepülőknek a város egy központi gyülekezőhely volt, itt kaptak útlevelet és utasításokat
azzal kapcsolatban, merre telepedhetnek később le. A házastárssal nem rendelkező fiatalokat is gyakran
itt adták össze, hiszen hajadonok nem jöhettek. A Duna innen, Ulmtól volt hajózható, ezáltal első
találkozóhelyet nyújtott az új otthont keresők számára az új haza felé vezető hajóúton. A telepesek első
megállója Bécs volt, itt regisztrálták őket a továbbhaladás előtt. Akik úgy döntöttek, hogy belevágnak az
utazásba, azoknak sok szerencse kellett, hogy túléljék az utat, és épségben megérkezzenek
Magyarországra, mivel az úgynevezett Ulmer Schachtel (magyarul ulmi skatulya/dereglye), amivel
utaztak és az akkor még szabályozatlan Duna egyáltalán nem volt veszélytelen. Egy Ulmer Schachtel 2530 méter hosszú és 6-8 méter széles volt. Megközelítőleg egy hajón 150 ember utazhatott egyszerre,
ezáltal nagyobb volt az utazókat ért betegségek, járványok száma. Ulmban a Duna mellett húzódó partot
ma is Donauschwaben Ufernek hívják és itt található a Dunamenti Svábok Központi Múzeuma is, mely
sok zsámbéki emléket, tárgyat és történetet őriz.

Kik is azok a bánáti svábok?
A bánáti svábok német nemzetiségű lakosok a Bánságban. A
német kisebbségek csoportosítva vannak DélkeletEurópában, de gyűjtőfogalom néven ők a Dunamenti Svábok.
Az első világháború kitörése előtt ők is a történelmi
Magyarország területén éltek. A Ceausescu érában, több,
mint 200.000 német származású ember hagyta el Romániát.
Ma alig 35.000 német él a román területeken. "A Dunamenti
svábok" fogalom keletkezésének többnyire történelmi
A reutlingeni "Trachtengruppe Banater
magyarázata van. Az 1920-as évek elején Robert Sieger,
Schwaben" a müncheni Sváb Bálon.
grazi földrajztudós alkotta, és 1922-ben Hermann Rödiger,
történész pedig széles körben ismerté tette. 1930-ban ezt a szót a Weimari Köztársaság
Külügyminisztériuma is elfogadta. Ezáltal elismerték a Dunamenti svábok német eredetét. 1920-ban a
Bánátot a trianoni békeszerződés értelmében az új utódállamok között osztották fel (Magyarország,
Jugoszlávia, Románia). A legnagyobb terület, az ÉK-i rész ma Romániához tartozik, 1/3-a, a DNY-i rész
Szerbiához, és csak egy kis sáv, a Szeged mögötti terület maradt Magyarországé. Az új határok
kialakításával évszázadok alatt bejáratott, békés kapcsolatokat szakítottak szét.
Székely Boglárka, Szente Hanna, Kelemen Csenge
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SVÁB-MAGYAR szótár

Mint régi Lochberges és mint a zsámbéki dialektus egyik nagy rajongója szeretném, ha
megismerkednétek egy-két olyan szóval és kifejezéssel, amely a Zsámbékon élt "svábok" nyelvéből ad
egy kis ízelítőt. Zsámbékon a dunai-bajor "UA" nyelvjárást használták az emberek, ez volt a mindennapi
kapcsolattartás nyelve is 1946-ig, a svábok elűzéséig. Persze a dialektusok falunként is változtak, így egy
kecskédi nem biztos, hogy elsőre szót értett pl. egy vörösvárival.
Farsang közeledtével jöjjön hát egy kis ízelítő a farsangi szavakból, mondásokból:
Magyar:
farsang
Három Királyok
sütni
fánk
bál
táncolni
farsangtemetés
hamvazószerda
Jó reggelt!
böjti idő

Német:
Fasching
Heilige drei Könige
backen
Krapfen
Ball
tanzen
Fasching begraben
Aschermittwoch
Guten Morgen!
Fastenzeit

Zsámbéki dialektus:
Foschinj
Heiling drei Kinich
pocha
Kropfö
Peö
tauncn
Foschinj pikroom
Aschamitwauch
Ku moan!
Fosztnceed (kiejtés szerint)

Foschingskropfa mochn Heilingstrietzl = Die Faschingskrapfen bringen die Heilingstritzel = A farsangi
időben fogant gyermekek általában mindenszentekkor születtek meg, ezt fejezi ki az a ZSÁMBÉKI
mondás, hogy a farsangi fánk hozza/csinálja a mindenszentek napi kalácsot.
Lichtmeß hell und klar, bringt ein fruchtbares Jahr = Ha Gyertyaszentelő Boldogasszony tiszta és
világos, az termékeny évet hoz.
Tudod-e…

Zsámbékon régen két fúvós zenekar is
létezett: a neijhi és az ojdi Paunda. Vagyis
az új és a régi zenekar. Ők fújták a
talpalávalót a farsangi bálokon, kísérték az
ünnepi miséket, de gyakran jelen voltak
még a céhlovaglásoknál is. A régi
hagyományok elengedhetetlen résztvevői és
jellegzetes szereplői voltak.

hogy farsang hétfőjén került sor Zsámbékon a
"Céhlovaglásra", amelyen kizárólag a földműves fiúk vettek
részt a céhmester vezetése alatt? Erre az eseményre már
korábban (Szent Sebestyén napján) kiválasztotta a céhmester a
tíz legjobb kiállású legényt és a 10 legszebb lovat. Az
esemény reggelén már 9 órakor gyülekeztek a lovasok az
akkori nagykocsma (ma művelődési ház) előtt és onnan
lovagoltak el a falu bírájához, az "esküdtekhez" (mai nevükön
képviselőkhöz) és a saját kedveseikhez. A menet előtt egy
zenész lovagolt, de olykor egy egész fúvószenekar ment elől
egy lovaskocsin. A céhmester egy lobogót vitt magával a
lován, mely egy négy lóval szántó gazdát ábrázolt. Mikor a
kijelölt házakhoz megérkeztek az egyik szárnykürtös eljátszott
egy szólót, majd a lovasbandériumot borral és fánkkal
kínálták a háziak. A menet kb. délután 2 órára ért vissza a
kiindulóhelyre, a nagykocsmához, ahol három szabad táncot
járhattak el a céhlovaglásban résztvevő legények és
kedveseik. Ezután a bálterem a házasoké volt, hiszen farsang
hétfőjén az ő báljukra került sor. A céhlovaglást(más nevén
farsangi lovaglást) egészen az 1930-as évek közepéig tartották
Zsámbékon.
Fuchs Szandra Titanilla
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Újságunk 2016-os első számának interjú alanyai a Lochberg Előképzőjébe járó Víg Karolina Anna és
Czencz Balázs voltak.
- Mit táncolsz a legszívesebben?
V.K.A.: A Schuster-t.
C.B.: Én is a Schuster-t.

- Mióta táncoltok a Lochberg előképzőjében?
V.K.A.: 3 éve táncolok a csoportban.
C.B.: Én is szintén, 3 éve táncolok a Lochberg
előképzőben.
- Hogyan kerültetek a csoportba?
V.K.A.: A barátaimtól hallottam.
C.B.: Az osztálytársaim mondták.

- Mi a célod a Lochberg Tánccsoportban?
V.K.A.: Hogy továbbvigyem a
hagyományokat.
C.B.: Hogy a nagyokhoz felkerüljek.

- Mi tetszik a csoportban?
V.K.A.: Ahogy Györgyi néni tanítja a táncot.
C.B.: Minden tetszik benne.

- Kivel táncolsz szívesen?
V.K.A.: Czencz Balázzsal.
C.B.: Én a Keller Katával.

- Mikor volt az első fellépésed, hogy érezted magad?
V.K.A.: A 10. jubileumon, nagyon izgultam.
C.B.: Szintén a 10. jubileumon, én nagyon jól
éreztem magamat.
Zámbó Anita, Geier Anita

LEGYÉL TE IS A LOCHBERG RÉGIÓKAT FELÖLELŐ
CSAPATÁNAK TAGJA!
Találkozóink időpontjai:
Péntek
16:30-17:30 Lochberg Előképző a Zichy Miklós Általános Iskolában.
18:00-19:30 Lochberg Nachwuchs az Ifjúsági Házban.
19:00-21:00 Lochberg Főnix az Ifjúsági Házban.

Támogassa
hagyományőrző
munkánkat ÖN is!
Adója 1%-val egy élő és
összetartó közösség
értékmentő munkáját
segítheti!
Adószámunk:
18715431-1-13
Előre is köszönjük!

Kapcsolat: lochberg@citromail.hu
Várunk téged is közénk!
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Csoportkép Kassai Ferenccel és Horváth Lászlóval. Kassai úr a Lochberg Tánccsoport tiszteletbeli
tagja és egyben legnagyobb pártfogója.

A Lochberg Regionális Tánccsoport 2015-ös
működését az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
300.000 Ft-tal támogatta

Programajánló
2016. február 5. 19.00

Újpest

Sváb bál

2016. február 7.

Zsámbék

Farsangtemetés

2016. március 19.

Zsámbék

Lochberg a Lochbergen. Kirándulás
és vetélkedő a Nyakason

2016. március 27. 6:30

Zsámbék, Kálvária domb

Húsvéti harmatszedés

2016. április 9. 10.00

Zsámbék

2016. április 9. 14.00

Zsámbék

2016. április 16.

Szekszárd

2016. április 23. 13.30

Zsámbék, Ifjúsági Ház

2016. április 23.17.30

Zsámbék; Ifjúsági Ház

2016. június 25.

Zsámbék

Kitelepítési megemlékezés 70.
évforduló
Konferencia a kitelepítés 70.
évfordulójának jegyében
GJU Közgyűlés
Nyílt nap és családi délután. Szabad
betekintés a csoport életébe.
Regionális német nemzetiségi
ifjúsági konferencia
IV. Zsámbéki Sváb Lakodalmas

A kiadványt a Lochberg Tánccsoport tagjai szerkesztik: Geier Anita, Jencsik Ildikó, Koós Bence, Papp
Zsombor, Simon István, Zámbó Anita, Fuchs Szandra Titanilla
A Lochberg Tánccsoport internetes elérhetősége:
www.schambek.eoldal.hu és www.facebook.com/LochbergTanccsoport
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Liebe Freunde der Lochberg-Tanzgruppe!
Ihr habt jetzt die neuste Ausgabe unserer Zeitung in der Hand. Da wir meistens solche Leser (Eltern, Fans der
Tanzgruppe, Freunde und Bekannte) haben, die nur ungarisch verstehen, haben wir diese Nummer auf ungarisch
mit deutschsprachiger Zusammenfassung erstellt.
In der Zukunft wollen wir aber eine zweisprachige Ausgabe zusammenstellen.
Jetzt möchten wir Euch kurz zusammenfassen, welche Themen diesmal in unserer Zeitung betroffen wurden.
Rückblick auf das Jahr 2015:
Die Lochberg-Tanzgruppe hat im Jahr 2015 fast 40 Auftritte gehabt. Wir waren sogar viermal im Ausland. Die
grösste Events der Gruppe waren: 60. Bundesschwabenball in Gerlingen, Auftritt in der Slowakei, letzter
Schambeker-Kiritog in Nattheim, Aufführung der Schambeker Hochzeit im MOM-Kulturzentrum, Martinstag
im Freilichtsmuseum (Sankt Andrä), Teilnahme am Tag der Nationalitäten in der Ofener Redoute, Vertretung
der Ungarndeutschen und unsere Heimat an der EUROPEADE in Helsingborg (Schweden).
Auch folgende Ereignisse waren uns 2015 sehr wichtig:
Wir haben uns mit der deutschen Botschafterin getroffen, von unserem Auftritt im Stadtwäldchen wurde live im
Fernsehen berichtet und wir waren am Familientag der Firma Germelyi Zrt. dabei. Auch am Ball des
Ingenieurenkammers im Hotel Hilton waren wir präsent.
In der „Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher” sind wir mit Leib und Seele dabei. Ob es um Jugendtreffen,
Adventsbacken oder um Versammlungen geht, sind wir natürlich dabei.
Jährlich pflegen wir solche Traditionen wie: Faschingsbegrabung, Gang um Ostertau, Blumenteppiche zu
Fronleichnam, Brotverteilen am 20. August und Christkindlspiel um Weihnachten. Auch die deutschsprachigen
Messen und Gedenkfeiern besuchen wir regelmäßig. Das deutsche Wort darf von unseren Alltägen nicht fehlen.
Unsere Facebookseite probieren wir auch zweisprachig zu betreiben.
Dieses Jahr konnten wir folgende Preise verteilen: Untertützer des Jahres 2015 wurde Attila Mohácsy der Ältere.
Tänzer des Jahres 2015 wurden Bence Koós und Attila Mohácsy (Sohn). Der Vorstand gratuliert herzlich zu den
Leistungen dreier Personen.
In der Zeitung wurde noch behandelt, welche Bedeutung im Leben der Ansiedler die Stadt ULM spielte und wer
die Banater Schwaben sind, die wir im Juli in Reutlingen besuchen werden.
Auch über die Faschingsbräuche wurde berichtet und man kann den Schambeker Dialekt einbißchen durch
unsere Wortsammlung kennenlernen, zumindest die Grundwörter des Faschings.
Am Ende kommen die "Kleinsten" zum Wort. Ein Interview kann man mit Lochberg-TänzerInnen von der
Kindertanzgruppe lesen. Auch Programme für das Jahr 2016 wurden empfohlen und man kann unsere
Tanzgruppe mit 1% des Steuers unterstützen.
Wir hoffen, dass unsere Zeitung auch Euch gefallen wird. Die Arbeit der Gruppe kann man auch auf dem
Facebook verfolgen.: www.facebook.com/LochbergTanccsoport
Pfiat eing Goutt!
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