
 

Mikulás délután 
 

2005. december 3-án,  
szombaton este ötkor érkezem. 

Remélem zenével, dallal, 
 tánccal fogadtok a 
Kultúrotthonban. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ajándékot hozok, ha jók voltatok,  
rágcsálni- és innivalót ti hozzatok. 

 
 

 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 

 
VI. évfolyam, 42. szám 

2005. november 
 

  
Énekkari találkozók 2005. október 21-22. 

 
Október 21-én Pénteken délután, a Német Nemzetiségi 

Dalkörünk vendégeket fogadott Svájcból. A Művelődési házban 
megtartott énekkari bemutatón a hazai dalkör mellett Svájc franciák 
lakta területről érkezett Treyvauxi énekkar mutatta be nem kis tudását. 
A sajnos kis létszámú közönség előtt először a leányvári dalkör mutatta 
be negyedórás programját. Ezután következett a csoda, mert amit 
ezután hallhattunk a vendégek előadásában az valóban csodálatos volt. 
Nem kellett hogy értsük a dalok szövegét /francia/, maga a dallam, a 
zene az előadás módja és magas színvonala ejtett minket ámulatba. 
Remek előadás volt, sajnáltuk, hogy a 45 perces műsoruk oly hamar 
véget ért, és sajnálhatják mindazok, akik nem jöttek el erre a remek 
estre. 

Az est további részét a Musikland Kft vendégeként a 
Svájciakkal egy kesztölci étteremben tölthettük el egy finom vacsora 
mellett, jó hangulatban, közös énekléssel, tánccal. Másnap október 22-
én Táton került megrendezésre a 3. Templomi kórusok találkozója, a 
Musikland Kft. és a Táti Német Kisebbségi Önkormányzat 
szervezésében. Az előadók a Táti Német Asszonykórus, a Leányvári 
Német Dalkör, a Sárisápi Bányász Vegyeskórus, a Tokodi Gardellaca 
Kórus, a Párkányi Szivárvány Énekkar, és a Svájci Treyvauxi Énekkar 
voltak. A kb. másfélórás műsor magas színvonalú és nagyon szép volt. 
Ezután a táti művelődési házban láttak vendégül minden résztvevőt, 
majd késő estig tartott a közös éneklés magyarul, németül, szlovákul, 
és franciául. Remek est volt, szép példája volt a békés európai egymás 
mellett élésnek. 
 
Gerstner Ferenc 



 
Sing mit V! 

 

 
Töltsön velünk egy  

kellemes téli délutánt,  
ha kedveli és szívesen  
énekli német dalainkat! 

 
Sok szeretettel várjuk  

a Falumúzeumban  
2005. december 11-én,  

vasárnap 14 órakor. 
 
 

 
a Leányvári Dalkör 

 
 

Sing mit V! 
 

„Töltsön velünk egy kellemes téli délutánt”. Így kezdődik már 
ötödik alkalommal felszólító – vagy inkább óhajtó - mondatunk 
mindazok felé, akik az együtt éneklést kedvelik. 

Kérésünk minden alkalommal értő fülekre talál. Jönnek a régi, 
még Jenő bácsi által vezetett dalkörből. Ők ezeket az énekeket 
gyermekkorukban lépten-nyomon hallgatták, énekelték. Nagy 
bánatunkra a fiatalabb ill. az egész fiatal korosztály leszokott 
Leányváron az éneklésről. Hát igen a dalolás egy általában nyugodt, a 
lelkekben néha vidám néha szomorú nyomot hagyó, de mindenképpen 
felemelő cselekedet. No nem az a fajta szárnyalás, amit a mai világunk 
lebegős emelkedése, pörgése jelent egyeseknek. -A lebegős szó helyett 
eredetileg egy olyan cég neve szerepelt, amely termékének 
elfogyasztása esetén az embereket erős szárnyalásra készteti, ezt a talán 
reklámnak minősülő nevet lecseréltem.- 

Nyilván felesleges papolni kulturális értékeink megőrzéséről?! 
Mégis, látva a nemrég Leányváron szerepelt - 1930 óta működő - svájci 
kórust, akik egy 1300 fős településről jöttek 40-en, úgy érzem igenis 
papolni kell! Annyira elfoglaltak vagyunk, hogy az évente egy-pár 
alkalommal történő a kultúrházunkban megrendezésre kerülő 
eseményekre sem tudunk elmenni? A leányváriak nem kíváncsiak a 
saját dalkörükre?! Sajnos a vendégekre sem! Mi van itt emberek? 
Belefásultunk a mindennapok sokat dolgozunk, rengeteg a gondunk, 
nagyon elfáradunk, csak a TV-t nézzük gyötrelmeibe?  

A magunkba fordulás ellen próbálunk tenni évek óta, de ehhez 
mi (kultúrcsoportok) kevesek vagyunk! Hol vagytok fiatalok-
közepesek-idősek, mit csináltok? Még ha falunkban oly sok egyesület 
működne, mint egy hozzánk hasonló „nyugati” településen és minden 
héten más-más szervezne érdekesebbnél-érdekesebb programokat, 
megérteném… vagy csak én maradtam le valamiről!? 

Ez ellen a közönyösség ellen igyekszünk most éppen énekelni: 

SING MIT! 
GT. 


