
Es  geht  weiter!
Als Nachfolgerin von Inge Schnettler ab 1999 wurde ich am

26.04.2006 als Vorsitzende des Vereins erneut für zwei weitere Jahre
wieder gewählt. Mir macht die Führung des Vereins viel Freude,
auch wenn ich immer noch mit ähnlichen Schwierigkeit, die schon
meine Vorgängerin hatte, zu kämpfen habe. Die Unterbringung,
sowohl der Jugendlichen als auch der Teilnehmer kleinerer oder
größerer Delegationen bereiten immer wieder Schwierigkeiten. Dies
konnten wir dank des Zusammenhaltens verschiedener Feldafinger
Vereine immer wieder lösen. Das Wohlbefinden der ungarischen
Kinder, die fröhlich mit neuen Eindrücken nach ihrem Besuch bei
uns nach Hause fuhren, entlohnte die Mühe.

Bei der Gestaltung des Ferienprogramms gab es Unterstützung der Feldafinger Vereine, der
Wasserwacht, der JM und der Feuerwehr; Nicht zu vergessen einzelner Feldafinger, die Ideen zur
Abwechslung des Programms einbrachten. Ich freue mich, dass nun die Förderung der Jugend aus
Tóalmás richtig beginnt. Es war immer das Ziel unseres Vereins, besonders bedürftige Kinder auch
finanziell zu unterstützen. Der frühe Deutsch-Unterricht in Tóalmás, gefördert durch eine
großzügige Spende der Schulbücher durch die Altschützen Feldafing ist sicherlich ein guter Beginn
zur besseren Völkerverständigung im wahrsten Sinnes des Wortes gewesen. Dies wird nun fortge-
setzt durch Deutschunterricht bereits im Kindergarten, dessen Kosten mitgetragen werden durch
den Verein Freunde von Tóalmás. 

Bei unserer Sitzung im April 2006 wurde für den zu früh verstorbenen Peter Hohenwarter
Hans Karl als Verbindungsmann zwischen Gemeinde und Verein ernannt. Ich bin überzeugt, dass
es zwischen unserer Gemeinde und der Gemeinde Tóalmás durch ihn eine fruchtbare
Zusammenarbeit geben wird. Seine Feuerprobe hat er bereits bestanden, als zur Aufstellung des
Maibaums am 1.Mai 2006 25 Besucher aus Tóalmás zu uns kamen. 

Mein Wunsch für die Zukunft : Möge unsere Partnerschaft der beiden Gemeinden und auch
der Vereine für immer bestehen bleiben. 

An dieser Stelle ein besonderer Dank an alle Bewohner von Tóalmás für ihre nicht zu überbi-
etende Gastfreundschaft !

INGE BURGER
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Gerlice  Néptáncegyüttes
A Gerlice Néptáncegyüttes jelenlegi felállásban idén 2006.-ban lesz tíz éves. Elõtte néhány

évvel is létezett, de más tagokkal Vadgerlice néven volt ismert és más oktatók tanítottak. 1996-
ban Szívós István és felesége vették át az együttes mûvészeti vezetését és az ifjúsági csoportból,
kerültek fel új tagok, akik a jelenlegi felnõtt csoportot alkotják.

Számos sikeres fellépésen vannak túl, községi szinten és szinte országszerte is több meghívásnak
tettek eleget, ezenkívül már határon túl is volt lehetõségünk bemutatkozni.Jelentõs színfoltja
Tánccsoport a községi ünnepségeknek, falunapoknak, fesztiváloknak, Bajor testvérkapcsolatunk
sör és bor fesztiváljait színesítik folklórmûsorukkal. Voltak már egy Szlovákiai falunap vendégei is
nagy sikerrel. Részt vettek az Egri Palócfesztiválon innen jött a meghívás a Herédi Hétvégére.

Az együttes sajátos rendezvénye a Község hagyományait ápoló “Érik a szõlõ, hajlik a vesszõ" címmel
évente megrendezésre kerülõ Szüreti folklórfesztivál, melyen vendég együttesek is szerepelnek. Ebbõl
adódóan ugyancsak több meghívásnak tesznek eleget a viszonzással így vendégszerepeltünk már Vecsésen,
Csömörön és idén Lajoskomáromban és Súron. Ezekkel az együttesekkel a Kalotaszegi Néptánc táborban
ismerkedtek meg és alakult ki barátság, ahová már most három éve visszatérõ vendégek, hogy itt is
ismerkedjenek és bõvítsék tánctudásukat más tájegységek, így az Erdélyi táncokkal is.

Jelenlegi repertoárjukban fõként magyarországi tájegységek táncai szerepelnek. (Somogyi,
Szatmári, Rábaközi, Délalföldi, Galgamenti, Sárközi, Kalocsai, Rimóczi) Taglétszám 20-23 fõ vál-
tozó, 25-30 perces komplett mûsort tudnak vállalni.

2005-ben vezetõváltás történt jelenlegi Mûvészeti Vezetõ Laczkó Tibor és Jakabné Tóth
Katalin. Az együttes többnyire, anyagi okokból gépzenére táncol, de színvonalas nagy ren-
dezvényeken a Kecskeméti "Hírös" Zenekar muzsikál mûsorukhoz.

Ifjúsági csoportunk is mûködik harmadik éve, õk is ügyesek, fejlõdnek és helyi rendezvényeinken fel-
lépnek. A Gerlice Néptáncegyüttes, Községünk legjelentõsebb Kulturális értékeket hordozó mûvészeti
csoportja, minden rendezvényünk legsikeresebb programja.

"A néptánc mindig megragad varázsával és igazmondásával. Jobban, mint a beszéd,
hiszen a test "beszéde" tolmács nélkül érthetõ, s mindamellett a nemzeti karakter jegyeit
hordozza." (Rábai Miklós) 

PÜSPÖKNÉ HORVÁTH GIZELLA

Kedves Diáktársaim!

Ha még nem múltatok el 18 évesek, ne hagyjátok ki életetekbõl ezt a bulis hetet! Én is felejthetetlen
élménnyel gazdagodtam. Olyan szórakozási lehetõségeket nyújtottak nekünk, amit Magyarországon nem
tapasztalhatunk.Többször kimentünk a Starnbergi-tóhoz, ahol a "Vízimentõknél" (Vízimentõk Egyesülete,
Feldafing) olyan vízi versenyekben vehettünk részt, amiért érmeket kaptunk. Esténként a tóban fürödtünk,
diszkóban buliztunk, és még diszkóhajón is utaztunk. Nem vittek minket sivár múzeumokba. Bajorország egyik
gyönyörû magas hegyére felvonóval felmentünk, és a hegy tetején egy kedves kis kocsmát pillantottunk meg,
ahol nagyon jól éreztük magunkat. Egy könnyebb, nyugodtabb világba kerültünk. A bajorok kedvessége,
törõdése és vendégszeretete egy életre szóló élményt nyújtott mindannyiunknak. Az összes diáktársam
nevében, aki járt kint Bajorországban köszönetet mondok minden Bajornak! TÓTH NOÉMI
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Feldafingi  tábor
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