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Bátaszéken a II. világháborút követően, a ki és betelepítések következményeként 

évtizedekre megszűnt a nemzetiségi identitás nyílt vállalása. A hagyományápolás a 

bátaszéki svábság körében a néptánc területén kezdődött meg. 1977. október 17-én 

megalakult a Bátaszéki Német Nemzetiségi Tánccsoport, mely időközben felvette a 

„Heimat” fantázianevet. Múltak az évek, változott a világ és az emberek. A kilencvenes 

évek elején, egész pontosan 1992-ben e tánccsoport köré szerveződött a Német Nemzetiségi 

Egyesület, amely felvállalta a tánccsoport támogatását és a népcsoport egyéb még meglévő 

értékeinek felkutatását, megőrzését továbbadását. 

1977. október 17-én alakult a bátaszéki Német Nemzetiségi Tánccsoport, vagy, ahogy ma is 

ismerik, a “Heimat”. Az évek alatt több száz fiatal sajátította el a német néptáncot, és a 

hozzáfűződő szokásokat. A fiatalok táncai a sok helyről érkezett németség kultúráját jelenítik 

meg, melyek motívumait Glöckner János, a tánccsoport első művészeti vezetője gyűjtötte 

össze és készített koreográfiákat belőlük. János bácsi tánc iránti fogékonysága már ifjú 

korában jelentkezett. Lakodalmakban, farsangi bálokon leste a felnőtteket, majd félrehúzódva 

próbálgatta maga is az őt megfogó csapásolókat. Később zenészként is alakalma nyílt ellesni a 

mulatozó idősebb korosztály még tiszta forrásból fakadó táncát. Munkája elismeréseként több 

országos és helyi kitüntetést is kapott. Jelenleg Wittendorfer Ildikó a tánccsoport művészeti 

vezetője, aki János bácsi keze alól került ki, és mondhatni ugyanolyan magabiztossággal és 

lelkesedéssel folytatja a megkezdett munkát. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a 2008-ban 

Balatonberényben elért három arany minősítés. A csoport repertoárjába tartoznak a bátaszéki 

és környékbeli táncokon kívül még osztrák és más magyarországi német eredetű táncok is. A 

táncosok az elmúlt évek alatt Magyarország számos településén felléptek: visszatérő vendégei 

voltak a Fonyódi Nyári Fesztiválnak, sikert arattak Budapesten a Várban, a Vigadótéren és a 

főváros több kerületében is. 2001-ben fellépők voltak a híres Móri Bornapok rendezvényén, 

ahol szintén nagy sikert arattak a nemzetközi mezőnyben. 2001 óta több alkalommal 

szerepeltek a Balatonberényben megrendezett Amatőr Művészeti Fesztiválon, ahonnan eddig 

minden évben arany minősítéssel térhettek haza. A csoport életében azonban fontosak a 

külföldi szereplések is: jártak már Ausztriában, Romániában, Olaszországban, 

Németországban, ahol lendületes, vidám táncaikkal mindig nagy tapsot arattak. 2001 óta az 

utánpótlás és az ifjúsági csoport mellett már egy felnőtt csoporttal is büszkélkedhet a 

tánccsoport. 

 


