
Milyen programjaink lesznek jövőre? 

 

Sing mit! 
Töltsön velünk egy kellemes téli délutánt, ha kedveli és 

szívesen énekli német dalainkat! 
Sok szeretettel várjuk a Falumúzeumban  

2002. december 14-én szombaton 14 órakor. 
a Leányvári Dalkör 
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Felvétel indul 
 

 Jártunkban-keltünkben sokszor kérdeztek bennünket, CD-tek, 
kazettátok nincs még. A dalkörünknek van felelhettük, de a kérdezők 
inkább a zenekarra gondoltak. 
 Sokszor beszéltünk róla, hogy jó lenne elkészíteni már valamit, 
de eddig mindig elmaradt, más fontosabbnak gondolt dolgok miatt. 
Belgiumi, németországi utunk után az egyik próbán zenészeink buzgón 
gyakorolták táncos számainkat és mérték az idejüket is. A mire 
készültök kérdésre, felvesszük, amiket gyakorolunk volt a válasz. 
Többször elhangzott már ez, csak a mikéntjét nem találtuk még ki soha. 
 Felvettük ismét a kapcsolatot azokkal, akik dalkörünk 
hangfelvételét készítették. Megbeszéltük a részleteket, november 
második hétvégéje mindenki számára elfogadható volt. A helyszín 
kijelölésénél rögtön az iskola zsibongója került előtérbe, amelynek 
nagysága és akusztikája is megfelelőnek tűnt. Iskolaigazgatónk 
örömmel adott lehetőséget zenészeinknek a felvétel elkészítéséhez. 

A felvenni kívánt számok kisebb-nagyobb hibáit kijavítva a 
próbákon nagy odafigyeléssel készültek a fiúk. A szokásos szerdai 
próbát a felvétel hetében már az iskolában tartották, hogy a termet 
minél jobban megszokják. Ezen a gyakorláson került sor a vadonatúj 
dobfelszerelés kipróbálására is. Mindenki ütött rajta egyet-kettőt, de az 
új hangzást természetesen Frank Gyuri tudta megszólaltatni.  
 Szombaton azután a hangmérnök megérkezésével elkezdődött a 
zsibongó átrendezése. Szőnyegek kerültek a székek és a lábak alá, 
tornaszőnyegekkel barikádoztunk el ajtókat és lambéria felületeket, 
tologattuk a pingpong asztalokat, oszlopként magasodott az összetekert 
filcszőnyeg a két mikrofon között. Az ültetési rendet is többször kellett 
módosítani míg kialakult a végleges, közben - ugyan harmonikás 
nélkül -, egy-egy számot is eljátszottak muzsikusaink, a beállítás 
pontossága miatt. A felvétel irányítója kicsit előrébb, aztán jobbra, 

február 15. Dorog Dorogi Sváb bál Felnőtt Z

március 1. Leányvár Táncos Falufarsang Mindenki Z

március 28. Leányvár Németországi vendégek Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt Z

március 29. Pilisvörösvár Országos gyermek táncválogató Gyermek Z

április 20. Leányvár Húsvéti vendégfogadás (Schönwald) Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt Z

07.14-07.23. Nuoro (Szardínia) Europeade Felnőtt, Ifjúsági Z

szeptember 27. Leányvár Falunap Mindenki Z

december 6. Leányvár Mikulás buli Mindenki Z



majd másokat balra ültetett, mindenféle politikai beállítottságtól 
függetlenül. A különféle beállítások közben észre sem vettük, hogy 
próbafelvételek is készülnek, majd mikor visszahallgathattuk, kicsit 
csodálkoztunk, ezt valóban zenészeink követték el? 
 Egy kis hideg ebéd és nem kevés várakozás után megjött Weisi, 
akinek reggel egy „dági disznó” állta útját, amit sikeresen leküzdött. 
Szerencsére nem volt ezen a napon nagyon hideg és nem gémberedtek 
el a harmonikás ujjak, pár percen belül megtalálta a helyét Csabi is és 
indulhatott az éles felvétel. Előtte azonban eligazítást kaptunk, hogy 
előkészített hangszerekkel mozdulatlan csendben kell várnunk Szabó 
Tibor (hangmérnök) intését, majd a befejezésnél is jó pár másodperc 
némaságra voltunk ítélve.  
 Úgy szólalt meg a muzsika, hogy érezni lehettet nincs már 
lámpaláz a mikrofonok, az idegen környezet, a módosított felállás 
miatt, vitte a csapatot a lendület, öröm volt őket hallgatni. 
Természetesen volt olyan szám, amit többször is felvettek, mert itt-ott 
nem érezték jónak, vagy volt olyan, amikor a kezdést rontották el és 
újra kellett indítani, de voltak olyanok is, amelyek elsőre jók lettek. A 
felvételek készítője – ő maga hivatásos zenész – hitetlenkedve nézett 
ránk, mikor megtudta, hogy a fiúk valamennyien amatőr zenészek. Vett 
már fel hasonló összetételű zenekart, de elmondása szerint a mienkével 
jóval kevesebb probléma adódott. 
 A pihenők alkalmat adtak egy kis beszélgetésre, eszegetésre, 
iszogatásra, a felvett anyag részleteinek meghallgatására. 
Fegyelmezetten, nagy odafigyeléssel muzsikáltak a fiúk és így sikerült 
is 18 hosszabb-rövidebb javarészt táncos számot szalagra és optikai 
lemezre feljátszani. Megegyezésünk szerint megkapjuk az összes 
felvett anyagot, majd magunknak kell kiválasztani azt, amelyik jobban 
sikerült. Ezután elkészítik a  CD-t, amelyre valamennyi szám egyszer 
kerül rá.  
A tél folyamán valamikor szándékozunk még egy hasonló felvételre, 
majd a két anyagból, amennyiben zeneileg jól sikerülnek 
megpróbálunk egy kiadható CD és kazetta verziót összehozni. 
Szükséges ehhez egy stúdió felvétel is, ahol az énekeket külön kell a 
zenékre felvenni. Teendő van még bőven, de reméljük hamarosan 
megjelenik az első kiadás. 

Hetedik ülés 
 

Német kisebbségi önkormányzatunk megtartotta soron 
következő ülését, amelyen a költségvetési koncepció kialakítása volt a 
törvényileg előírt legfontosabb napirend. 

Szót ejtettünk a közelmúlt dolgairól, zenekarunk CD 
felvételéről, a kiadandó CD és kazetta támogatásáról, a lezajlott Búcsú 
bálról, a Tánc-Dal-Zene kiadványunk további sorsáról (a megújuló 
Leányvári Közügyekben kapunk egy állandó oldalt). Beszámoló 
hangzott el a megyei gyűlésen elhangzottakról, hogy december 12-én 
lesz a megyei választás, Várgesztes rendezi jövőre a megyei sváb bált, 
Süttő ad otthont a német nemzetiségi fesztiválnak. Január 11-én kerül 
megrendezésre a magyarországi németek napja, amelyre ismét 
lehetőségünk van elmenni. Január 26-án országos német nemzetiségi 
választás lesz Budapesten, ahol a következő négy évre kijelöljük 
vezetőinket.  

A költségvetési koncepció kialakításánál figyelembe vettük az 
idei év megtakarítását valamint a jövőre kapható állami támogatás 
mértékét. Állandó költségeink mellett (telefon, irodaszer, másolás) 
továbbra is kiemelt szerepet kap óvodánk, iskolánk és 
kultúrcsoportjaink támogatása. Az idei év végén is tudunk némi 
összeget szánni az óvoda és az iskola német oktatásának a fejlesztésére, 
az óvoda egy mikulás ruha vásárlására kapott támogatást, míg az 
iskolába járó legjobb németes diákok minden tanév végén 
könyvjutalomban részesülhetnek. Dalkörünk december 14-én az 
iskolában rendezi a Sing mit énekdélutánt, amelyet szintén támogatunk. 
 Változtattunk a beszámolók rendjén is, a tanintézmények 
májusban a tanévzárók előtt, kultúrcsoportjaink minden naptári év 
végén fognak beszámolni. A jövő évben először fogjuk átadni az 
általunk alapított helyi német kisebbségi díjat.  
 Az elkövetkező évben településünkön három kiemelt szerepet 
kapó rendezvény lesz, feltehetőleg márciusban dalkörünk 30 éves 
évfordulóját ünnepelhetjük, Húsvétkor érkeznek schönwaldi 
vendégeink, szeptember utolsó szombatján tartjuk falunapi 
programunkat. 
 Megbeszéltük, hogy az elkövetkező négy évben kik kapjanak 
állandó meghívót üléseinkre, amelyeket továbbra is minimum évi hat 
alkalommal kell megtartanunk. Üléseinkről a fenti formában fogunk 
tájékoztatást adni a jövőben. 

 

 


