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Kedves Olvasó! Füleljünk csak! – ez a közismert kifejezés e könyv 
kapcsán különös értelmet nyer. e kiadvány lapjai nem csupán megszólal-
nak, de énekelnek is – mert bizony itt az élő példa, hogy a papír nem csu-
pán beszélni tud. Igen, itt egy hangokból építkező kulturális tér tárul fel 
előttünk, amely tőlünk – ahogy Bartók Béla fogalmazta egykor –-, a tiszta 
forrásból, hozzánk vezet. 

Biztosíthatom Önöket, hogy a kiadványban megjelenő települések távol-
sága e könyv elolvasása után sokkal kisebb lesz, mint az amúgy sem túl nagy 
földrajzi távolság, s mégis rádöbbenünk, hogy a kistérség kifejezés mennyi-
re nem helytálló, amikor a kiadványban szereplő nyolc település énekkul-
túrájával találkozunk. a megismerés révén egy-egy dalban sűrűsödnek az 
itt élők érzései, gondolatai, mindaz, amit a dal kifejezhet. Márpedig a dal, 
az ének mindent képes kifejezni. a kórusból az itt élő kisebbségek hangja 
éppúgy kihallatszik, ahogy a hagyományszeretet minősége, az énekkultú-
ra átütő ereje. az az erő, amely magával ragad, amely egymáshoz sodor 
mindannyiunkat, hogy egy kerekasztalnál ülve részesei lehessünk a csodá-
nak, mindannak, ami már oly régóta a sajátunk, ami már oly régóta közös 
kincsünk. Jó ülni ennél az asztalnál, amelynek kincseit senki sem akarja 
elrabolni, kisajátítani, hanem épp ellenkezőleg, mindenki hozzá akar tenni, 
és amelyet e könyv nagyon pontosan, az értékmegőrzés szándékával köz-
zé is tesz. Cégérként hirdeti, hogy itt e hangokból álló csodákban bárki 
megmerítkezhet és bárki magával viheti szívében, lelkében, de még a torká-
ban is, mert ez a csoda bármelyikünkben megszülethet újra és újra, mert ez 
a közkincs így gyarapodik: általunk és velünk. 

ajánlom értő figyelmükbe ezt a kiadványt, mert mind a benne szereplők, 
mind a szerkesztők, mind e kerekasztal tagjai őszinte szeretettel várják Önö-
ket az elkövetkezendő programokra, amely felsejlik a papírból, és mintegy 
ékszerdobozban átnyújtják mindannyiunknak e táj kincseit.

Ugye, hallják már? 
T. MészárOs andrás

polgármester

ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ KULTURÁLIS ADATBÁZIS

ÉNEKKAROK, NÉPDALKÖRÖK
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„Legyen a zene mindenkié!” (Kodály zoltán)

a KÖzÖs érTéK – KÖzÖs érdeK KÖzKInCs-KereKaszTal az 
érdi Kistérségben 2008-ban alakult meg, s a kistérségen kívüli településekről is 
csatlakoztak hozzá kulturális közösségek. a kerekasztal fő feladatának tekinti a 
kulturális értékek megőrzését s közkinccsé tételét. ezért 2010-ben meghirdet-
tük az énekkarok és a népdalkörök találkozóját és versenyét, hogy minél széle-
sebb körben ismertté váljon, milyen sok együttes működik a térségünkben. a 
Kistérségi énekkari Találkozón és versenyen tíz kórus mutatkozott be a szepes 
Gyula Művelődési Központban. a zsűri tagjai voltak: Somogyváry Ákos, Stiblo 
Anna, Maitz Ferenc. a zsűri az előadott kórusművek után, elismerését fejezte 
ki a fellépőknek művészeti munkájukért, közösségi aktivitásukért. a Közös ér-
ték-Közös érdek Közkincs-kerekasztal fődíját, a vándorserleget a zsűri döntése 
alapján a törökbálinti Lendvai Károly Férfikar vihette haza. az érdi Kistérségi 
Többcélú Társulás különdíjat alapított, melyet a társulás elnöke Szolnoki Gá-
bor, Tárnok polgármestere adott át a Harmónia Vegyes Karnak. a szepes Gyula 
Művelődési Központ különdíját a Diósdi Szent Gellért Vegyes Kar, a sérültekért 
alapítvány különdíját a Chorus Matricanus Női Kar nyerte el. 

a Kistérségi népdalköri Találkozón és versenyen, ercsiben, az eötvös 
József Művelődési Házban szintén tíz népdalkör versengett. a zsűri –  
dr. Olsvai Imre, dr. Gerzanics Magdolna, Budai Ilona – értékelése nemcsak a 
díjazásra vonatkozott, hanem az együttesek további művészi munkájára is. 
a KéKéK fődíját, a vándorserleget az érdi Rosenbrücke Énekkar nyerte el. 
ercsi város Önkormányzata díját Szabó Tamás polgármester a százhalom-
battai Városi Népdalkörnek adta át. az ercsi eötvös József Művelődési Ház 
és Könyvtár különdíját az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör, a sérültekért 
alapítvány különdíját a Jorgováni Rác Kórus vehette át.

a találkozókon szereplő együtteseket mutatja be kiadványunk, hogy lát-
ható legyen térségünk gazdag közösségi-zenei élete. Kívánom, hogy ez az 
album idézze fel a színvonalas fellépéseket, az együtténeklés közösségi élmé-
nyét, adjon erőt a további művészi munkához.

szedlaCseK eMílIa
a KéKéK elnöke

ÉRTÉKKÖZVETÍTŐ KULTURÁLIS ADATBÁZIS

ÉNEKKAROK, NÉPDALKÖRÖK
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KISTÉRSÉGI ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ ÉS VERSENY – 2010. fEBRUÁR 28. – ÉRD

DIÓSD – DIÓSDI NŐI KAR

ELÉRHETŐSÉG

Diósdi Női Kar Alapítvány – 2049 Diósd, Kőbányai út 6. 
Telefon: 06-23/370-170 – E-mail: kemenyki@t-online.hu

a dIósdI nŐI KarT 40 különböző korú és foglalkozású asszony és lány 
alkotja. 1988 óta énekelnek együtt, 1999-től Sirákné Kemény Kinga vezetésé-
vel. repertoárjukban a klasszikus kórusirodalom valamennyi korszaka meg-
jelenik. világi és egyházi koncerteken egyaránt fellépnek, az elmúlt 10 évben 
több mint 100 különböző tematikájú hangversenyt tartottak. rendszeresen 
énekelnek jótékonysági  rendezvényen. a reneszánsz év alkalmából létrehoz-
tak egy különleges produkciót, melyet először 2008 decemberében diósdon, 
majd 2009 júliusában a visegrádi Palotajátékok rendezvénysorozatán adtak 
elő. a korabeli kórusműveket életképek formájában mutatták be, táncokkal 
és egykorú hangszeres zenével fűszerezve. Önálló kezdeményezésük a diósdi 
Kodály Kórustalálkozó, melyet harmad ízben 2009. december 19-én ren-
deztek meg 5 kórus mintegy 200 tagja részvételével. 
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KISTÉRSÉGI ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ ÉS VERSENY, 2010. fEBRUÁR 28. – ÉRD

DIÓSD – fIDELIO KAMARAKÓRUS

a FIdelIO KaMaraKórUs 8 éve alakult, ezalatt kétszer kért minősítést 
a KóTa-tól – és mindkétszer aranyérmes lett. a tagság vegyes összetételű, 
van köztük középiskolai tanuló, többdiplomás szakember, fizikai dolgozó 
és nyugdíjas is. Mintegy 80 mű szerepel repertoárjukon, melyek között 
egyházi és világi művek egyaránt megtalálhatóak. az énekkar rendszeres 
résztvevője a százhalombattán szervezett kórusfesztiváloknak. nemzetközi 
kapcsolatokat építettek ki német, illetve szlovákiai magyar együttesekkel.

az énekkar legfontosabb alapelve a politikamentes működés. 2005-ben 
a srí lankát sújtó szökőár károsultjai javára érd, százhalombatta és diósd 
énekkarai részvételével kórustalálkozót szerveztek a szepes Gyula Műve-
lődési Központ színháztermében, melynek eredménye a srí lankán meg-
valósult „érdi utca”.  2008-ban egy Frankfurt melletti nagy templomban 
léptek fel, majd egy évvel később a német fogadókórussal együtt szerepeltek 
diósdon és Gödöllőn.

a kórus megalakulása óta a karvezető: Lányi Judit. 

ELÉRHETŐSÉG

2049 Diósd, Szent István tér 5. – Telefon: 06-209/ 3582-53
E-mail: feketeagi1@gmail.com
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KISTÉRSÉGI ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ ÉS VERSENY, 2010. fEBRUÁR 28. – ÉRD

DIÓSD – DIÓSDI SZENT GELLÉRT VEGYES KAR

ELÉRHETŐSÉG

2049 Diósd, Mikszáth K. u. 9. – Telefon: 06-70/3839-887, 06-30/4022-718
E-mail: paljudit@gellertkorus.hu, juditpal@freemail.hu

a dIósdI szenT GellérT veGYes Kar 1993-ban alakult, majd 
2002 augusztusától egyesületi formában működik. repertoárjukon a kórus-
irodalom ismert művei, egyházi és világi darabok szerepelnek. rendszeresen 
részt vesznek diósd kulturális életében, a helyi közösségek rendezvényein, 
így például a szent Gellért hét eseményein. a kórus is szervez évente több 
hangversenyt. Fontos számukra diósd testvérvárosi kapcsolatának ápolása a 
németországbeli alsbach-Hanlein várossal, és a Gesangverein alsbach test-
vérkórussal. 

Többször vendégszerepeltek már külföldön. 2004-ben a riva del Gar-
dában rendezett nemzetközi kórusversenyen vegyes kari kategóriában 
arany minősítést szereztek. sikerrel vettek részt 2007 decemberében a 
prágai nemzetközi adventi és Karácsonyi Fesztivál és verseny rendezvé-
nyein is. 

Művészeti vezetőjük és karnagyuk 2002 januárja óta Szabó Katalin. 
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a HarMónIa veGYes Kar 2009 telén az érdi Ipartestület székházában 
teltházas, bensőséges hangulatú koncerttel ünnepelte a zene értékteremtő, 
örömszerző, közösségszervező erejét, azaz megalakulásának 10. évforduló-
ját.  a kórus 1999-ben rékasi Csaba ötletére igazi civil kezdeményezésként 
alakult, a városban működő női és férfikarok mellől hiányzó vegyes kar 
pótlására – a legkülönbözőbb korú és foglalkozású zeneszerető társaságból. 
Végh Katalin karnagy vezetésével olyan közösség alakult, mely sikerrel szere-
pelt a  város ünnepségein, jótékonysági koncertjein és templomaiban. 

Felléptek Budapesten, többek között a vajdahunyad és a Budai várban, 
és örmény nyelven énekeltek a zuglói örmény közösség ünnepségein is. az 
élő zene élményét nyújtották az ország kultúrházaiban, templomaiban: 
nagycenken, diósdon, Törökbálinton, dinnyésen, Pusztavámon, Tésen, 
ráckeresztúron és különleges élményként a baracskai börtönben is.

Két koncerttel vettek részt érd egyik legszínvonalasabb zenei program-
ján, a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében, a nyári zenélő Udvar prog-
ramsorozatán. elvitték érd városának  hírét  a Kárpát-medencei kórusok 
találkozójára, recskre, a parajdi sóbányába és a szlovákiában rendezett kó-
rusfesztiválra is.

ELÉRHETŐSÉG

2030 Érd, Alsó u. 9. – Telefon: 06-23/365-490, 06-30/201-6748
E-mail: veghkati65@gmail.com 

KISTÉRSÉGI ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ ÉS VERSENY, 2010. fEBRUÁR 28. – ÉRD

ÉRD – HARMÓNIA VEGYES KAR
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a szIrMOK PedaGóGUs és nŐI Kar 1984 augusztusában alakult 
érd pedagógusaiból. Később csatlakoztak hozzájuk más foglalkozású, éne-
kelni kedvelő dalostársak is. ami 25 éve is összetartja őket: a zene és az 
egymás iránti szeretet. a szepes Gyula Művelődési Központ művészeti cso-
portjaként a város sok rendezvényén énekeltek, de felléptek az ország több 
városában is. 

a Pedagóguskórusok Országos Fesztiváljára minden évben hivatalosak. 
Testvérkapcsolataik is alkalmat adnak a színvonalas együtténeklésre. szere-
peltek már Finnországban, ausztriában, erdélyben és legutóbb angliában.

a kórus vezetője 25 évig Szabóné Bozóki Flóra volt. az ő irányításával értek 
el szép sikereket, s nyerték el a KóTa egyik magas kitüntetését, az eötvös-
plakettet. az eddig megtanult és előadott darabok már két vastag dossziét is 
megtöltenek. a női kart 2010 januárja óta Gáborné Harmat Aliz vezeti. 

ELÉRHETŐSÉG

2030 Érd, Deák f. u. 11. Telefon: 06-309/404-405 
E-mail: harmathaliz@freemail.hu

KISTÉRSÉGI ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ ÉS VERSENY, 2010. fEBRUÁR 28. – ÉRD

ÉRD – SZIRMOK NŐI KAR
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a CanTICUM nOvUM KaMaraKórUs 2000 januárjában alakult 
százhalombattán. Tagjai olyan vidám nők és férfiak, akik célul tűzték ki a 
kis létszámú együttesre írt kórusművek megismertetését, előadását. 

egyre bővülő repertoárjukon a gregorián zenétől a XX. századi, sőt a 
„könnyűzene” műfaját jelentő művekig minden szerepel, ami igényes. az 
énekkar előad kisebb darabokat és nagylélegzetű, zenekarral kísért, általá-
ban ritkán hallható oratórikus műveket egyaránt. Minden évben megren-
dezik a húsvéti koncertjüket a százhalombattai református templomban.

az énekkar 2005 decemberében, a vegyes karok kategóriájában arany 
minősítést szerzett. a kórus nagy sikerrel szerepelt a 2005-ös németországi 
kórusfesztiválon, illetve 2006-ban rómában a Pantheonban. 2009-ben a 
XIX. nemzetközi Kórusfesztivál és versenyen, Prágában, kamarakórus-ka-
tegóriában ezüst oklevelet szereztek. 

vezetőjük: Csehák Izolda.

ELÉRHETŐSÉG

Barátság Művelődési Központ – 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. 
Telefon: 06-23/355- 488 – E-mail: dr.csehak.izolda@csehak.hu

KISTÉRSÉGI ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ ÉS VERSENY, 2010. fEBRUÁR 28. – ÉRD

SZÁZHALOMBATTA CANTICUM NOVUM KAMARAKÓRUS
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ELÉRHETŐSÉG

Barátság Művelődési Központ – 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. 
Telefon: 06-30/7466-345 – E-mail: annafree@freemail.hu, annafuri@yahoo.com

KISTÉRSÉGI ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ ÉS VERSENY, 2010. fEBRUÁR 28. – ÉRD

SZÁZHALOMBATTA – CHORUS MATRICANUS NŐI KAR

a CHOrUs MaTrICanUs nŐI Kar százhalombatta egyetlen női 
kara, „kiemelt hangversenykórus” minősítésű együttes. a kórust 1988-ban 
Strauszné Könözsi Veronika alapította Fiatal énekesek néven. a város „Kul-
túráért” díjában részesültek 1995-ben. 1989-től európa számos országában 
koncerteztek, nemzetközi és hazai fesztiválon szerepeltek sikerrel. reperto-
árjukon egyházi, világi és kortárs művek szerepelnek, de szívesen tesznek 
kirándulást a könnyedebb műfajok irányába is. Többször felléptek neves 
előadóművészekkel, kamara- és szimfonikus zenekarokkal. az alapító kar-
nagy 2003 decemberéig vezette a kórust. számos díjat és elismerést kaptak. 
Tavaly igényes műsorukkal, sikerrel szerepeltek a testvérvárosi szovátai kó-
rusfesztiválon. 

a női kar szakmai irányítását 2004-től 2009 nyaráig Czier Zoltán végez-
te. Jelenlegi művészeti vezető: Füri Anna. Betanító karnagy, korrepetitor: 
Rádai Nóra.



12

a lIszT FerenC veGYes Kar 1973-ban alakult, százhalombatta leg-
régebbi művészeti csoportja. repertoárjuk gazdag, hiszen a reneszánsz, a 
barokk, a klasszikus és romantikus műveken kívül a kortárs zeneszerzők 
alkotásai és népzene is szerepel műsoraikon. 1996-ban, majd 2003-ban 
„hangversenykórus cum laude” minősítést értek el. 

a kórus tagjai pedagógusok, a nagyüzemek dolgozói, illetve egyéb szak-
emberek. számos sikert értek el hazai és nemzetközi fesztiválokon. Jártak 
Hollandiában, svájcban, erdélyben, Francia-, német-, Olasz- és Görög-
országban, valamint Izraelben, ausztriában, Finnországban és lengyelor-
szágban. az énekkar kiemelkedő szerepet játszott a város zenei életének 
kialakításában, formálásában, a komolyzene, illetve a kórusmuzsika elfo-
gadtatásában.
a kórust Kalmanovitsné Dévai Anikó vezeti, másodkarnagy Krisch András.

ELÉRHETŐSÉG

Barátság Művelődési Központ – 2440 Százhalombatta, Szent István tér 5. 
Telefon: 06-23/355-488, 06-20/823-0281

E-mail: bmk@mail.battanet.hu, devaianiko@gmail.com 

KISTÉRSÉGI ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ ÉS VERSENY, 2010. fEBRUÁR 28. – ÉRD

SZÁZHALOMBATTA LISZT fERENC VEGYES KAR
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a GaUdIUM KórUs KUlTUrálIs eGYesÜleT 2002 októberében 
alakult tíz fővel, Tárnoki női Karként. Ma húsz taggal egyesületi formában 
működnek. Fellépnek Tárnok és a régió kulturális és egyházi eseményein, de 
hívták már őket családi ünnepségekre is énekelni. a tárnoki lokálpatriótákkal és 
a művelődési házzal közösen szerveztek ismeretterjesztő jellegű műsorokat, így 
a Kodály-estet és a reneszánsz estet, és két alkalommal kórustalálkozót is. 2007 
júniusában a KóTa minősítőjén „ezüst diplomát” szereztek női kamarakórus 
kategóriában. 2009-ben rögzítették első lemezüket „néked zeng” címmel, ame-
lyen 20 kórusmű hallható. repertoárjukat a klasszikus kórusirodalomból vá-
lasztják. Kórusuk 2009-ben, két férfi belépésével vegyes karrá fejlődött. 

a kórust a kezdetektől Szinyéri Judit vezeti.

ELÉRHETŐSÉG

2461 Tárnok, Hazatérők u. 98. Telefon: 06-30/368-8950
E-mail: gaudiumkorus@freemail.hu

KISTÉRSÉGI ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ ÉS VERSENY, 2010. fEBRUÁR 28. – ÉRD

TÁRNOK – GAUDIUM KÓRUS
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a lendvaI KárOlY FérFIKórUs 2009-ben ünnepelte alapításának 
85. évfordulóját. ekkor készült el új Cd-jük „Katona és legénydalok” cím-
mel. 1945-ben, mint a törökbálinti Munkácsy Mihály Művelődési Ház kó-
rusa alakult újjá. lendvai Károly egyik meghatározó egyénisége, motorja 
volt a kórusnak. váratlan halála után, a község vezetésével egyeztetve, 1988-
ban vette fel a kórus lendvai Károly nevét. 

a KóTa rendezésében – a férfikórus – kétszer nyerte el a „fesztivál-
kórus” címet. 1998-ban „hangversenykórus” és 2004-ben „hangverseny-
kórus cum laude” elismerést. 2002-ben Törökbálintért emlékplakettben 
részesültek. Két testvérkórusuk van: a liederkranz Germania süssen és a 
székelyudvarhelyi székely dalegylet. 

első karnagyuk Nagy Sándor 39 évig vezette a kórust, majd őt követte 
rövid időre Bogár István. 25 évig Szakály Mátyás irányította őket, utána 
Feleki László, Vékey Mariann, majd Kiss Klára Viktória. 2003 januárja óta 
Tóth Csaba a karnagyuk.

ELÉRHETŐSÉG

2045 Törökbálint, Munkácsy M. u. 89.
Telefon: Nagy József, 06-20/517-9055 – E-mail: jozsefnagy@t-online.hu
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a dIósdI HaGYOMánYŐrzŐ KlUB eGYesÜleT 11 éve jött létre 
az 50 év feletti lakosság társasági életének biztosítása, valamint a település 
XIX. és XX. századi kutatása céljából. Kezdetben az önkormányzat felügye-
lete és támogatása mellett, majd 2004 óta bejegyzett egyesületként működ-
nek. egyik legnagyobb programjuk a 2009-es évben, a klub fennállásának 
10. évfordulójára rendezett ünnepség megtartása volt, amelyen a község 
vezetősége, helyi és szomszéd települések civil szervezeteinek képviselői is 
részt vettek. ezen a rendezvényen szerepelt kisszámú „dalárdájuk”, amelyet 
néhány évvel ezelőtt saját maguk szórakoztatására hoztak létre. 
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DIÓSD – DIÓSDI HAGYOMÁNYŐRZŐ KLUB

ELÉRHETŐSÉG

Görög Imréné – 1015 Bp., Csalogány u. 6–10. IV. 164.
Telefon: 061-214-38-42 – E-mail: gorog.imrene@upcmail.hu
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az erCsI PávaKÖr 1979-ben alakult. annak ellenére, hogy 2003 
áprilisától énektanár nélkül maradtak, számos oklevelet kaptak ott, ahol 
felléptek. szorgalmasan próbálnak, mert szeretnek énekelni. Gyakran 
lépnek fel a város ünnepségein, rendezvényein. Többször vettek részt or-
szágos minősítésen. Három alkalommal ezüst, egyszer pedig bronz minő-
sítést kaptak.
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ERCSI – EÖTVÖS JÓZSEf NYUGDÍJAS KLUB PÁVAKÖRE

ELÉRHETŐSÉG

2451 Ercsi, Szent István u. 12–14.
Telefon: Baczakó Erzsébet 06-25/491-352
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JOrGOvánI (Orgonák) ráC KórUs tagjai az ercsi rácok, katolikus bos-
nyákok, horvátok és dalmátok leszármazottai. Felmenőik boszniai ferencesek 
vezetésével telepedtek le a törökök által néptelenné vált ercsi és környékére 
1630-ban és 1690-ben. azóta őrzik nyelvüket, dalaikat, táncaikat. 

a Jorgováni Kórus az ercsi ráchorvát Táncházból jött létre 2009 júliu-
sában. a 14 tagú kórus ercsi rác származású lányaiból, asszonyaiból alakult. 
Céljuk a hajdani sajátos ercsi rác egyházi és világi dalok, népdalok össze-
gyűjtése, megőrzése és bemutatása ünnepeiken, rendezvényeiken. 

Idáig hat alkalommal szerepeltek nagyobb nyilvánosság előtt. Továbbra 
is a helyi kulturális életet szeretnék színesebbé, gazdagabbá tenni. 

vezetőjük: Szili Istvánné Viczkó Tímea 
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ERCSI – RÁC KÓRUS 

ELÉRHETŐSÉG

2451 Ercsi, Szent István u. 12–14.
Telefon: 06-25/505-840
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az érdI BUKOvInaI széKelY néPdalKÖr 1971. december 1-jén 
alakult azzal a céllal, hogy őrizze, ápolja, népszerűsítse a bukovinai székelyek 
népdalkincsét.  az elmúlt 39 esztendő alatt tizenegy alkalommal vettek részt 
országos minősítésen, legutóbb 2009-ben. Mindannyiszor „országosan kivá-
ló”, illetve arany minősítést kaptak. az elmúlt évtizedek alatt számos jelentős 
elismerésben volt részük. legjelentősebb a Hamburgból kapott európa-díj, 
melyet 1991-ben nyertek el, de nagyon büszkék az érd városáért kitünteté-
sükre is. az együttesből ketten kapták meg a népművészet Mestere címet: 
Illés Imréné és Kóka Rozália. 1991-ben, a bukovinai székelyek hazatérésének 
50. évfordulóján Bukovinai székely világtalálkozót rendeztek érden, mely 
immáron hagyománnyá vált, és kétévente megrendezi egy-egy bukovinai 
székelyek lakta település. Bukovinából származó kevéske tárgyukat a Magyar 
Földrajzi Múzeum fenntartásában működő érdi Tájházban őrzik.

a népdalkör vezetője: Kóka Rozália.
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ÉRD – BUKOVINAI SZÉKELY NÉPDALKÖR

ELÉRHETŐSÉG

2030 Érd, Alsó u. 9. – Telefon: 06-23/365-490
E-mail: koka.rozalia@chello.hu
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a rOsenBrÜCKe éneKKar létrejöttét 2007-ben néhány lelkes érdi 
polgár kezdeményezte, akik úgy gondolták, életre hívnak érden egy sváb 
énekkart. Feladatuk, mint a nevükben a rózsahídban is szerepel: hídként 
összekötni múltat és jelent. Kapcsolatot találni ember és ember között, tiszte-
letet adni az ősöknek, tovább örökíteni hagyományaikat, zenei kultúrájukat. 
Megismerni és ápolni a magyarországi németek zenéjét, dalait, szokásait. 

a kórus 2008 óta tagja a Magyarországi német ének- zene és Tánckarok 
szövetségének. repertoárjukban – egyházi énekek, a kitelepítettekről szó-
ló szomorú és az ünnepekhez kapcsolódó vidám dalok szerepelnek. rend-
szeresen szerepelnek az érdi szőlővirágzási és az őszi szüreti ünnepségeken. 
Minden évben az ő műsoruk is színesíti a Balatontördemicen rendezett ün-
nepségsorozatot. Különböző városi rendezvényeken énekelnek, de felléptek 
már templomban német adventi dalokkal is.

Karnagyuk, Pataky István a Magyar rádió munkatársa. 
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ÉRD –  ROSENBRÜCKE ÉNEKKAR

ELÉRHETŐSÉG

2030 Érd, Alsó u.41. –Telefon: 06-30/336-4004, 06-23/360-314
E-mail: mariaeszes@gmail.com
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az érdI rOzMarInG KórUs 2007 novemberében alakult éneklést 
szerető felnőttekből, akik származásuknál fogva vonzódnak a német zenei 
hagyományokhoz. 

a kórus évente 10-15 alkalommal szerepel érdi és más környékbeli tele-
püléseken – Budatétényben, soroksáron, Tökölön, diósdon, százhalom-
battán, Tárnokon, adonyban és Budapesten. Baráti kapcsolatot ápolnak 
a kaposvári Őszirózsa Kórussal, akikkel az érdi napokon közös fellépésük 
volt, illetve Kaposváron is vendégszerepeltek. az elmúlt nyáron sopronban 
és környékén turnéztak, felléptek a nagylózsi Falunapokon, az Időskorúak 
Otthonában is. 

az együttes karnagya: Szupinger Klára.
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ÉRD – ROZMARING NÉMET NEMZETISÉGI KÓRUS

ELÉRHETŐSÉG

2030 Érd, Sárd u. 33/B. – Telefon: 06-23/375-982
E-mail: szupiklari@gmail.com
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a százHalOMBaTTaI várOsI néPdalKÖr 1995 februárjában 
alakult a városi nyugdíjasklub énekelni szerető nőtagjaiból. 2008 tavaszá-
tól már nemcsak nyugdíjas hölgyek a tagjai, így a „nyugdíjas” jelzőt el-
hagyták a nevükből. százhalombatta nem rendelkezik önálló, csak erre a 
vidékre jellemző népdalkinccsel. az énekkar repertoárját a környék és egész 
Magyarország területéről, valamint a határon túli magyarlakta vidékekről 
gyűjtik össze és ismertetik meg az itteni közönséggel. 

Hazai és külföldi szerepléseiken egyaránt szép sikereket értek el. 2002-
ben jelent meg „dalok ajándékba”című Cd-jük. rendszeresen fellépnek 
a város ünnepein, valamint környékbeli meghívásoknak is szívesen eleget 
tesznek. 2007-ben Kultúráért százhalombatta díjban részesültek. 

a népdalkör alapítója, Dobák Józsefné nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a 
csoport eredeti népdalokat „csak tiszta forrásból” énekeljen. 
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SZÁZHALOMBATTA – VÁROSI NÉPDALKÖR

ELÉRHETŐSÉG

2440 Százhalombatta, Május 1. tér 5.
Telefon: 06-23/355-488
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a HaJTóKa HaGYOMánYŐrzŐ néPTánC és néPdalKÖr két 
éve alakult. Tárnokon a XIX. század végétől egészen a XX. század közepéig 
jórészt szlovák családok éltek. Megőrizték szokásaikat, öltözetüket és gyö-
nyörű dalaikat, melyeket most már csak az idősebb nemzedék énekel. Köz-
tudott, hogy a népdalok az élet dolgairól szólnak.  amiről ma énekelnek, 
már nem jellemző, mert például a katonáskodás megszűnt, de az elmúlt szá-
zadokban a fiatal férfiakat  besorozták, és  néha több évre búcsúzniuk kellett 
a családtól, szerelmüktől. ezt a hangulatot idézik fel a szlovák énekek.

a tárnokiak nagyon büszkék lakóhelyükre, zenéjükre, dalaikra. erre igen 
szép példa, hogy himnuszuk is van, mely a  XX. század elején íródott. nem 
múlhat el ünnep, vagy rendezvény, hogy a tárnokiak ezt a dalt el ne énekel-
nék. a Hajtóka népdalkör sem szakíthat ezzel a szép szokással. elsősorban 
helyi a rendezvényeken, borünnepen, kravatacskán, disznótoron lépnek fel, 
de szívesen vállalnak fellépéseket a régióban, vagy az ország más területén is.
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TÁRNOK – HAJTÓKA NÉPTÁNC ÉS NÉPDALKÖR

ELÉRHETŐSÉG

2461 Tárnok, Géza u. 46. – Telefon: 06-20/564-6313
E-mail: alizka@invitel.hu
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a HaGYOMánYŐrzŐ sváB KórUsT 1989-ben  alapították, a falu 
könyvtárvezetője, Czukor Györgyné ötlete volt a sváb népdalok és népszo-
kások felelevenítése. ehhez segítségül hívta a budaörsi Szakály Mátyást. a 
lelkes tagok Matyi bácsi csodálatos gyűjtéseiből énekeltek, kezdetben csak 
maguknak. szorgalmasan gyakoroltak, így a repertoárjuk és a közönségük 
egyre gyarapodott. Időközben Megyaszainé Mámmel Magdolna lett a kórus 
vezetője. nagy volt az öröm, mikor Törökbálinton átadták a német nem-
zetiségi óvodát, majd egy évvel később a német Közösségi Házat, mert 
így saját házuk lett, ahol hétről-hétre összegyűlhetnek, ahol sváb ételeket 
sütnek-főznek, tervezgetnek, miközben szorgalmasan gyakorolnak tovább. 
Most már tudatosan dolgoznak azért az ügyért, amit szakály Mátyás pe-
dagógus és karnagy elkezdett, és amit az új karnagy Kaszás Sándor méltó 
módon folytat az énekelni szerető háziasszonyokkal. 
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TÖRÖKBÁLINT – HAGYOMÁNYŐRZŐ SVÁB KÓRUS

ELÉRHETŐSÉG

Német Közösségi Ház, 2045. Törökbálint, Baross u. 23.
Telefon: 06-23/334-019, 06-30/250-9861 – E-mail: nko@torokbalint.hu
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a naPsUGaras Ősz éneK- és TánCCsOPOrT 2003-ban alakult 
amatőr csoportként. Kiemelt figyelmet fordítanak a kulturális tevékenység-
re, mert szerintük ennek erős közösség formáló ereje van. Feladatuk a népi 
hagyományok megőrzése, folytatása és átadása a fiatalabb nemzedéknek. 
az évek múlásával sokat fejlődtek, ma már színesebbek és változatosabban 
lettek műsoraink. Tevékenységük nagyban segíti és ma is hozzájárul a város 
kulturális és társadalmi életének fejlődéséhez.

létszámunk 28-32 fő között változik. az ének- és tánccsoport gyakori 
vendége a környező településeken tartott nyugdíjastalálkozóknak. részt vet-
tek már megyei és országos nyugdíjastalálkozókon, strandpartyn, évfordulós 
ünnepségeken, nemzetiségi és béke világnapi találkozón. Örömmel tesznek 
eleget meghívásoknak, mert szeretnék az eddig elért eredményeiket megtarta-
ni. ez megerősíti őket abban, hogy ezen az úton kell tovább haladniuk. 

az énekkar vezetője: Békefi Jánosné.
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TÖRÖKBÁLINT – NAPSUGARAS ŐSZ ÉNEK- ÉS TÁNCCSOPORT

ELÉRHETŐSÉG

Páczi Sándorné – 2045 Törökbálint, Liszt f. 5. 
Telefon: 06-70/548-0641, 06-23/336-387

E-mail: paczi40@freemail.hu
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A fődíjat az érdi Rosenbrücke Énekkar nyerte el




