
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi csoportok lapja 

1. Szám 
2000. május 26. 

 
 

Döntöttünk! 
 

 Megvolt egyesületünk első vezetőségi gyűlése. Pontosabban, első nem 
hivatalos vezetőségi gyűlése, hiszen a bejegyzés még nem történt meg. De az 
idő sürget minket és néhány kérdésben dűlőre kellett jutnunk.  
 Az egyik fontos dolog, a szüreti rendezvény. Megállapodtunk abban, 
hogy ez a rendezvény a tánccsoport 5 éves fennállását lesz hivatott 
megünnepelni. Eddig még nem tudtuk eldönteni, hogy egy-, vagy kétnapos 
lesz. Ugyanis ez a sátor bérleti díjától függ. A rendezvény bevétele is a 
táncosoké és az egyesületé lesz.  Nagy és kemény vitáknak vetettünk véget 
ezzel a döntéssel. Továbbá vállaltuk, hogy a judósoknak segítve fogunk 
rendezni egy SPORT bált, aminek a bevétele a sportszakosztályé lesz 
(feltehetően a Búcsú bál lenne ez, mivel ennek a bálnak a megrendezését az 
idén nem vállalta eddig még senki sem). 
 Továbbá elvállaltunk egy szereplést az ifjúsági és a felnőtt 
tánccsoportok és a zenekar közreműködésével a Grand Tours szervezésében. 
Ezzel a fellépésen a tánccsoport és a zenekar pénzbeli juttatást is kap. Ennek 
összege 25 000,- Ft.  
 Ismét el lesz készítve a Willkommen in Leinwar. Ez most már nem 
csak magyarul és németül lesz kiadva, hanem angolul is. Ez azért fontos, hogy 
Dániában is megismertessük falunkat. 
 2001-ben reményeink szerint Leányváron kerül megrendezésre a 
Komárom-Esztergom megyei német nemzetiségi találkozó.  
 Május 6.-án a Regionális Óvodai Délután keretei között szerettük volna 
megköszönni Gölcz Mira munkáját, amit a gyerekek tanítása érdekében tett, de 
sajnos Mira nem jött el a rendezvényre, így ezen lapon keresztül mondunk neki 
köszönetet. Jelenleg a mini tánccsoport munkáját Szehr Zsuzsanna és Pluhár 
Hajnalka vezeti, míg a gyerek csoportot továbbra is Kreisz Andrea irányítja 
Gáspár Linda segítségével. Örömmel vesszük, ha mások is besegítenek és 
megismerik a kicsik dolgait is. 
 



 

Krónika 
 

 Az utóbbi időben nem panaszkodhattunk arra, hogy túlságosan sok a 
fellépése a felnőtt tánccsoportnak. Ennek megvan az oka. No, nem, azért mert 
rosszak lennének, hanem mert már a dániai utazásra készülnek. A nyár 
folyamán is inkább a gyerek és az ifjúsági tánccsoportok fognak fellépni. 
 Nagy örömünkre szolgálhat, hogy új táncosaink is vannak. A felnőtt 
tánccsoportban két új lányt és egy új fiút avathattunk fel.  Talán nem lesz gond 
az utánpótlás nevelésével sem. 
 Április 22.-én a Németországból érkeztek vendégek a judo 
szakosztályhoz. A nemzetközinek is nevezhető verseny után a felnőtt 
tánccsoport és a leányvári zenekar egy kis műsorral kedveskedett a 
vendégeknek. Ez volt első közös programunk a sportolókkal. 
 Április 29.-én ifjúsági csoportunk Sárisápon lépett fel és aratott 
közönségsikert. 
 Április 30.-án érkeztek Leányvárra vendégeink a németországi 
Külzelsauból. Ezen a napon a falu összes német nemzetiségi csoportja fellépett, 
a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt tánccsoportok, az énekkar és a zenekar. A 
műsor tartalmas és szép volt. Aki eljött nem csalódhatott a leányváriakban. 
Még számomra is meglepő volt, hogy egy ilyen kis faluban mennyi fiatal és 
idősebb ember tevékenykedik valamelyik csoportban. A műsor előtt a 
templomkertben a csoportokról fényképek készültek. Ezek a fényképek fognak 
majd a Willkommen in Leinwar szórólapba kerülni. A zenekar az ifjúsági és a 
felnőtt tánccsoport délután Esztergomban lépett fel. A „táncparkettről” nem 
érdemes beszélni, mert az csak fűcsomókból állt, de ez minket nem zavart. A 
hosszú nap ellenére itt is helytálltunk. 
 Május 1-én Piliscséven lépett fel ifjúsági csoportunk, a nagy meleg 
ellenére jó produkciót nyújtottak zenekarunk kíséretében. A zenekar később 
sikeresen szórakoztatta a majális közönségét. 

Május 13.-án ifjúsági csoportunk és zenekarunk Pilisszentivánon a tíz 
fős mezőnyből az igen értékes harmadik helyet szerezte meg a hagyományos 
néptáncfesztiválon.   
 Május 20.-án Esztergomban rendezték meg a Komárom-Esztergom 
megyei nemzetiségi találkozót, ahol a megye összes nemzetiségi csoportja részt 
vett. Ezen a rendezvényen Leányvárt az ifjúsági tánccsoport, az énekkar és a 
zenekar képviselte. A rendezvény a régebbi találkozók hagyományait követte, 
mert nagyon hosszú lett. 

 
Május 25.-én Táton szerepeltek az ifjúsági csoport tagjai az iskola által 

rendezett nemzetiségi napon. 
 
De ne csak a tánccsoportról beszéljünk, hiszen Leányvárnak van 

zenekara és énekkara is.  
 A zenekar az elmúlt egy év során rengeteget fejlődött. Bizonyos 
személyek cserélődtek, de a színvonal sokat javult. A húsvéti Locsoló-bált is 
ők zenélték. Ez azért nagy szó, hogy ilyen rövid idő alatt elérték azt, hogy egy 
teljes éjszakát át tudnak zenélni. A tánccsoportok kisérésére alakult meg 
egykoron a zenekar, de már kinőtte a régi keretét. Most már mint önálló 
zenekar is megállja a helyét. 
 
 
 
Ebben a formában szeretnénk a továbbiakban az egyesület dolgairól az 
érdeklődők számára még több információt nyújtani. Kérünk mindenkit, hogy 
ötleteivel, írásaival, rajzaikkal stb. tegyük „színesebbé” kiadványunkat. Várjuk 
az építő kritikákat és az írói, költői vénával megáldottak segítségét. 
 

Egyesület vezetősége 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


