Kolompos Mulatság és Táncház
2014. október 12-én, szombaton a Kolompos együttest köszönthettük a stuttgarti magyarság
körében, akik egy vidám szombat délutánnal ajándékoztak meg bennünket.
A rendezvény Dr. Jekefalussy Nadine
főszervezésében
Világszövetség

és

az

Erdélyi

társszervezésében

került megrendezésre. A programhoz a
helyszínt

a

protestáns

gyülekezet

biztosította a közösségi termükben. Az
együttes egy órás interaktív koncertet
adott, melybe nem csak a gyerekeket,
hanem a szülőket, nagyszülőket is belevonták. Közösen énekelték többek között a „Három
szabó legények...”, a „Badacsonyi szőlőhegyen...” a „Virágéknál ég a világ...”, az „Ekete,
pekete, cukota, pé...”, „Hulla a szilva a
fáról...” című népdalokat, illetve együtt
váltak

seregélyekké

magyarországi

és

járták

szőlőhegyeket

be

a

Tokajtól,

Badacsonyon át Villányig. Az eseményen
majd 100 fő vett részt. A koncert után
gyermektáncházat tartottak. Elmondhatjuk,
hogy az Együttesnek ez volt az első
koncertje
Németországban.
folytatásaként,

Nyugat-Európában,
A
másnap

program
délelőtt

Karlsruheban, majd délután Frankfurtban adtak koncertet az ottani magyar gyerekeknek és
szüleiknek.

A rendkívüli gyermektáncház után a felnőttek számára került megrendezésre táncház a
Magyar Klubban este 20 órától, melynek rendszeres főszervezője a tánccsoport vezetője
Kemény József, aki áldozatos munkájával visze előbbre a tánccsoportot. A táncházban
magyarországi (szatmári és rábaközi) táncokkal is ismerkedhettek a táncosok és a kezdők

egyaránt,

illetve

a

hagyományoknak

megfelelően az erdélyi táncdialektus sem
kerülhett ki a repertoárból. A megfelelő
zenéről a Nyugati Szél zenekara gondoskodott.
A táncházban nem maradhatott senki se éhes,
se szomjas ezért az rendezvény büfével várta a
vendégeket,

melyben

zakuszkáskenyér

került

magyar

borok

és

felszolgálásra.

A

rendezvényt több Stuttgartba, illetve a környékre költöző fiatal is felkereste, akik vagy itt
vállaltak állást, vagy pedig az itteni egyetemen folytatják tanulmányaikat, és keresnek egy
magyar társaságot, ahova rendeszeresen eljárhatnak.

Az ősz mindig egy új évad kezdése. Ennek
köszönhetően ez az az időszak, amikor a
Kárpát-medencéből fiatalok és idősebbek
egyaránt érkeznek a stuttgarti diaszpórába az
új élet és jobb megélhetés, illetve új
tanulmányok reményében. Magyarságuknak,
honvágyuknak köszönetően keresik a magyar
közösségeket, melyek itt Stuttgartban több
gyülekezet, állami és cicil szervezet felől biztosítottak.

