A Szomori Hagyományőrző Egyesület
története és tevékenysége
A Szomori Hagyományőrző Egyesület 1995-ben alakult.
Az akkori időkben egy tizenhat tagú ifjúsági zenekart működtettünk, melynek egykori tagjai alapították a mostani, méltán híres Szomor Sramli Tánczenekart. A zenekar vezetője Stréhli György tarjáni zenetanár volt. Az egyesület alapító tagjai a zenekarban
játszó gyerekek szülei voltak, az elnöki tisztségre
Hauszknecht Ádám képviselőt, későbbi szomori alpolgármestert választották meg.
A zenekar 2002-ig az egyesület keretében működött, ma már önállóak. Eddigi pályafutásuk alatt két
CD-t adtak ki, rendszeresen szerepelnek fesztiválokon, rendezvényeken. Vezetőjük Balogh János, aki
harmonikán játszik a zenekarban.
Nem sokkal később egy tizenkét tagú gyermek
táncegyüttest hoztunk létre. Ezekkel a gyerekekkel
felléptünk Ausztriában és Németországban (Rheinland-Pfalz tartományban az akkori tartományi
belügyminiszter meghívására). Bükfürdőn nyaranta önálló szomori esteket tartottunk, de számtalan
egyéb belföldi helyszínen is megfordultunk.
2003-ban felnőtt tánccsoport alakult, amelyben az
egykori gyerekcsoport időközben felcseperedett tagjai közül sokan vesznek részt. Ebben a csoportban
a tizenévesektől a középkorúakig táncolnak együtt.
A csoport művészeti vezetője és koreográfusa Krupánszki Lajosné Marika. Hagyományos, látványos
koreográfiái mindenütt sikert aratnak. Rendszeresen részt veszünk a megyei rendezvényeken, s felléptünk a Budai Várban megrendezett Mesterségek
Ünnepén is. A tánccsoport 10. születésnapját idén
februárban ünnepeltük.
2009-ben az egyesület vezetősége úgy látta, hogy
a felnőtt tánccsoport utánpótlásának kérdését mindenképpen meg kell oldani. Ezért nyári tánctábort
szerveztünk, ahová általános iskolás diákok jelentkezését vártuk. Ez azóta hagyománnyá vált, kétévente rendezzük meg a Szomori Német Nemzetiségi
napközis tánctábort, melyen nem csak szomori, de
környékbeli (gyermelyi, csolnoki, dági, máriahalmi)
gyerekek is részt vesznek. A napi két óra táncoktatás
mellett más változatos programokat is szervezünk
nekik: voltunk például kirándulni a környékbeli
erdőkben, várost nézni Tatán, lovagolni, illetve lovaskocsizni a közeli Héregen. A térítési díjat igyekszünk alacsonyan tartani, hogy az minden szülő
számára megfizethető maradjon.
A tánctáborokkal az volt a célunk, hogy a gyerekeket megismertessük a német nemzetiség hagyományaival, tánckultúrájával, népszokásaival. Ezt
el is értük, hiszen a tánctáborozó gyerekekből jött
létre a 2012 szeptemberében megalakult gyermek

tánccsoport, és ők alkották a Somorer Jugendtanzgruppe
magját is. Később többen csatlakoztak hozzájuk, így
jelenleg a gyermek tánccsoport tizenhat, a Jugendtanzgruppe huszonöt fővel működik.
A szomori gyerekek és fiatalok mellett Bajnáról,
Szárról és Somodorpusztáról is járnak gyerekek, fiatalok az egyesületünk által működtetett csoportokba táncolni. A csoportok művészeti vezetője Kovács
Imréné Gyöngyi, aki a Szomori Német Nemzetiségi
Óvoda vezetője. Koreográfusunk Schweininger Péter, a Saarer Tanzgruppe vezetője. Nagy örömünkre
szolgál, hogy mindkét csoportban a felnőttekhez hasonlóan összetartó közösség jött létre.
Egyesületünk több rendezvény szervezését is magára vállalta. Ilyen például az évente megrendezésre
kerülő Nemzetiségi Délután, ahol a környékbeli falvak
kultúrcsoportjainak is fellépési lehetőséget biztosítunk. A falusi rendezvényeket anyagilag (például a
Nemzetiségi Falunap), illetve csoportjaink ingyenes
fellépésével (pl. Idősek Napja) támogatjuk.
Az egyetlen helyi kulturális egyesületként, minden olyan tevékenységben részt veszünk vagy támogatóként közreműködünk, amely a szomori német nemzetiség identitásának, kulturális értékeinek
megőrzését célozza. Munkánkat mindannyian önkéntesként végezzük, s igyekszünk ebbe a fiatalokat
is bevonni. További terveinkben a jelenleg működő
három tánccsoport fenntartása mellett egy dalkör
létrehozása szerepel. Ha sikerül támogatókat találnunk, az ifjúsági csoporttal szeretnénk kijutni a
2014-es Europeade fesztiválra, valamint tervezzük a
gyermek és az ifjúsági korosztály között egy „átmeneti” csoport alakítását, amely felső tagozatos diákokat várna. Már folynak az új, professzionális honlapunk szerkesztési munkái. Szeretnénk külföldi kapcsolatainkat is fejleszteni, s ennek keretében felvenni a kapcsolatot németországi kultúrcsoportokkal.
Egyesületünk kizárólag a felajánlott szja 1%-okból
és magánadományokból gazdálkodik, a gyerekektől
nem szedünk díjat az oktatásért. Ezért nagy szükségünk van a támogatók segítségére. A községi önkormányzat annyiban segít nekünk, hogy a próbákhoz
a termet ingyen használhatjuk, valamint megemelte
az ifjúsági és gyermektáncosokat oktató pedagógus
pótlékát, aki ezért a szerény összegért elvállalta a
csoportokat. A Szomori Német Önkormányzattól a
koreográfiák kifizetésére, a ruhák megvásárlására,
illetve (amíg rendezetlen volt) a gyermekek oktatására kaptunk pénzbeli támogatást. Reméljük, hogy
tevékenységünket a jövőben is sikeresen, az eddigi
lendülettel tudjuk folytatni.
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