
A PROJEKT KERETÉBEN KIFIZETETT ÖSSZEG:

Német nemzetiségi
hagyományok ápolása

A Vértes hegység északnyugati lejtőinek előterében a Som-
lyó-hegy lábánál, rendezett utcáival, szép házaival, festői 
környezetben terül el  Vértessomló község. Csaknem három 
évtizede alakult meg a településen a Vértessomlói Német 
Nemzetiségi Népdalkör, mely dalokon keresztül őrzi nemze-
tisége hagyományait, s adja azt át az ifjabb nemzedéknek. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi támoga-
tásai keretében elnyert összeg is e cél megvalósítását segí-
tette. Hartdégen Józsefné Elvira, a dalkör vezetője mesélt 
kultúrával, rendezvényekkel színesített mindennapjaikról. 

R.:  Milyen indíttatásból alakult meg a népdalkör? 

H.J.E.: Dalkörünk 1987-ben alakult azzal a céllal, hogy a falu-
ban még fellelhető, s az idősebbektől családi ünnepeken s 
hagyományos közösségi munkák alkalmával – mint kukori-
cafosztás, disznótor, tollfosztás – még hallható német nép-
dalokat megőrizzük. Az elmúlt 28 év alatt nem csak össze-
gyűjtöttük, de meg is tanultuk ezt a gazdag kultúrkincset. 
Fellépéseinken és közös ünnepeinken örömmel és szívből 
énekeljük ezeket a dalokat. Hisszük, hogy népdalt – legyen 
az német vagy magyar népdal – hitelesen csak szívből lehet 
megszólaltatni. Azon kevés német nemzetiségi dalkör egyi-
ke vagyunk, akik szerepléseiken soha nem használnak map-
pát. Büszkék vagyunk rá, hogy szinte valamennyi dalos tár-
sunk nemcsak megérti, de még beszéli is a helyi dialektust.

R.:  Hogyan ápolják a német nemzetiségi hagyományokat?       

H.J.E.: Vértessomló lakossága – mely ma is nagy többség-
ben német ajkú – lelkesen őrzi és ápolja a német ősök nyel-
vét, hagyományait és kultúráját. A Dalkör mellett három 
tánccsoport is működik. Az óvodában és az iskolában is 
meghatározó a német nyelvi nevelés és a hagyományápo-
lás. A mi falunkban nem kellett újraéleszteni a „Christkindl” 
(betlehemes játék) hagyományát, mert az sosem szűnt 
meg, a mai napig azonos szöveggel és népviseletben jár-
ják a falut a gyerekek. Dalkörünk a többi helyi civil közös-
séggel együtt rendszeres résztvevője és szereplője a falu 

rendezvényeinek. Jó kapcsolatot ápolunk a környező tele-
pülések dalköreivel, s távolabbi csoportokkal is. Évente 15-
20 alkalommal szerepelünk s mindig népviseletben. Több-
ségünk a kezdetektől együtténekel, az eltelt évek során 
igazi közösséggé formálódtunk, s a hagyományápoláson 
túl nagyon fontos számunkra az együtténeklés öröme is. 

R.: Mekkora segítséget jelent a dalkör életében a pályázati 
támogatás?

H.J.E.:  Abban, hogy kis közösségünk 28 éven át működni 
tudott és mai napig is aktív (minden szerdán próbálunk), 
meghatározó szerepe van a pályázatokon nyert anyagi tá-
mogatásoknak. Az elmúlt években a vendégszereplések-
hez szükséges útiköltségen túl a népviselet bővítésére, 
kiegészítésére valamint tavaszi és adventi dalos találkozók 
szervezésére, a csoportok vendégül látására pályáztunk és 
nyertünk támogatást. Ezek nélkül nem tudnánk működni. 
Önerőből nem tudnánk elkészíttetni a fellépésekhez nél-
külözhetetlen népviseleti ruhákat, nem tudnánk fedezni az 
utazások költségét, nem szervezhetnénk dalos találkozó-
kat, elszigetelődnénk más kultúrcsoportoktól. A pályázati 
támogatásoknak köszönhetően két CD-t is ki tudtunk adni, 
megőrizve gyönyörű dalainkat az utókornak.

További sok sikert kívánunk a népdalkörnek!
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