
 

Mi lesz még az idén? 
 
Mikor   Hol  Kiket érint 
  
Július 16  Csolnok Énekkar 
Július 17-27  Dánia  Felnőtt 
Augusztus 19  Pilisvörösvár Felnőtt 
Augusztus 20  Pomáz/Süttő Felnőtt/ifjúsági/zenekar 
Augusztus 27  Eger?  Felnőtt/zenekar 
Szeptember 23  Tatabánya Felnőtt/ifjúsági/zenekar 
Szeptember 30  Leányvár Mindenki 
 
 

A programok folyamatosan változnak, pl. elmarad a leányvári 
„utcabál”, de megyünk Pomázra, Pilisvörösvárra, és talán Egerbe is. 
 

Szüret 2000 
  
 Talán már mindenki számára köztudott az a tény, miszerint a 
nálunk jól bevált sátrat tulajdonosa eladta. Sok-sok telefonálás és 
személyes megbeszélés után próbálunk megegyezni olyan módon 
valamelyik sátor tulajdonossal, hogy az idei és a jövő évi tervezett 
programra biztosítani tudjuk a több éve megszokott színvonalat. 
Sajnos Szakmár Laci az idén nem tudja elvállalni a büfét, ami újabb 
megoldandó feladat elé állít bennünket. 
 Anyagi jellegű gondjainkat csökkenti a pályázatokon  nyert 
190 000,- Ft, amiből a csoportok vendéglátásához és utazásához 
tudunk hozzájárulni. 
 Meghívott vendégeink: Pilisvörösvári Néptáncegyüttes és 
Fúvószenekar, Szekszárdi Ifjú Szív Táncegyüttes, Reutlingeni 
Folklor Együttes. 
 A Memory Band vezetőjével folytatott beszélgetésen 
kiderült, hogy szívesen jönnének el hozzánk és lehetne egy újabb 
buli, a gázsijuk azonban már 130 000,- Ft!? 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi csoportok lapja 

2. szám 
2000. július 15. 

 

Közgyűlés 
 

 Július 2-án sikeres közgyűlést tartottunk, ahol a Komárom-
Esztergom Megyei Bíróság által kért módosításokat megbeszéltük és 
egyhangú döntésünk alapján megváltoztattuk alapszabályunk 
bizonyos részeit. Ezek után talán már rövid időn belül bejegyzésre 
kerülhet egyesületünk. 

Dánia 
Biatorbágyon egyesületünk elnöke egyeztetett a 

fúvószenekarral és a többi érdekelt tánccsoporttal a 37. Europeade  
programmal kapcsolatban. Döntésüknek megfelelően, a 
záróünnepélyen kapott 3 percben egy számra fog táncolni 3 
színpadon 55 táncospár Biatorbágyról, Szárról, Tatabányáról, 
Dunaharasztiból és Leányvárról. 

A maradék egy helyet olyan módon fogjuk betölteni, hogy 
megkérdeztük az összes szülőt és aki el tudna jönni velünk, azok 
közül kisorsolunk egy nevet. A szerencsés nyertes mindenfajta 
segítségére számítunk. 

2000 DM előleget adtunk az utazásra, amit a németországi 
utunkon kaptunk támogatóinktól. Ezzel az összeggel már biztossá 
vált, hogy „csak” a már befizetett 24 000,- Ft-ba kerül mindenkinek 
az utazás.  

A jelenlegi információink szerint mintegy 200 csoport több 
mint 5000 fővel képviselteti magát szinte minden európai országból, 
így még a fent említett 3 percnek is örülnünk kell, mert benne 
vagyunk abban a 100 csoportban, akik egyáltalán szerephez jutnak a 
nyitó vagy záró rendezvényen. 



 

Krónika 

Június 23-26 Künzelsau-Amrichshausen. Egy külön cikk 
keretein belül részletesen írunk majd ezekről a napokról, úgyhogy 
csak egy pár szó erejéig foglalkozunk a német úttal. 
 Csak a puszta tényeket figyelembe véve a meg-megújuló esőt 
leszámítva, jól sikerült a vendégszereplés. Köszönet mindazoknak, 
akik sokat tettek ezért a pár napért. Margit Lipsnek, aki 
meghívásunkat kezdeményezte, majd az egészet bonyolította, 
Gerhard Rudolph polgármesternek, aki meghívott és anyagilag is 
támogatott bennünket, vendéglátó családoknak, akik lépten 
nyomon ügyeltek arra, hogy mindannyian jól érezzük magunkat, 
kísérőinknek, akik sokat segítettek nekünk és fizettek is az út 
költségeihez, önkormányzatainknak, akik hozzájárultak utunk 
költségeihez, Vértes Volánnak, akik szerencsésen haza is hoztak 
valamennyiünket, és nem utolsó sorban a nézőknek, akik 
fantasztikus hangulatot teremtettek és támogattak bennünket.  

Távol országunktól jó volt ott lenni szereplőnek, kísérőnek és 
nézőnek egyaránt. 
  

Július 1-én Neszmélyen szerepelt délután az ifjúsági 
tánccsoport a Hídverő fesztiválon. Ügyesek voltak a gyerekek. Már 
másodszor fordult elő náluk ebben az évben, hogy több fiú volt, 
mint lány. 
 Július 1-én Piliscsabán közösen szerepelt ifjúsági és felnőtt 
csoportunk az este folyamán. 16 párral táncoltunk el több táncot a 
közönség nagy örömére, sajnos a csabai 4 pár nem jött fel velünk a 
színpadra, ők inkább a füvön mutatták be műsorukat. A 
Schwäbische Jungs zenekar egy-két számban gyors zenéjével 
igencsak próbára tette tánctudásunkat. Éjfélig buliztunk, táncoltunk. 
 Július 1-én Pilisszentkereszten játszott a Leányvár Sramli, az 
ottani polgármester meghívásának tettek eleget, aki Piliscséven 
hallotta játszani a fiúkat. 

Tarjáni tánctábor 
 A már évek óta megrendezett tarjáni német nemzetiségi 
tánctáborba az idén ifjúsági tánccsoportunk négy tagja utazik. Sok 
szép napot kívánunk Sturcz Szabinának, Váczai Krisztinek, Misik 
Leventének és Ortmann Tamásnak. 

 
Leányvári tánctábor VIII. 21 - VIII. 25-ig 

A pályázati úton kapott 100 000,- Ft támogatás ismét 
lehetővé teszi a már hagyományosnak mondható tánctábor 
megvalósítását.  

Változások 
Az érdekelt feleket megkérdezve szeptembertől az ifjúsági 

csoport négy fiú tagja (Győrik Zoltán, Joó Gergő, Hermann Ferenc, 
Ortmann Tamás) a felnőtt csoport próbáira is járni fog. Több dolog 
miatt is fontos ez, hiszen a számukra új táncokat könnyebben 
megtanulják és így az ifjúsági csoport lányai tőlük leshetik el a 
tanultakat. Csökken a felnőtt csoportban a lányok fölénye. A tavalyi 
évben Nagy Jani került fel a „nagyok” közé és az ő jó példája volt 
ennek a változásnak az elindítója. Természetesen az érdekelt fiúk az 
ifjúsági csoporthoz tartoznak továbbra is, csak mint 
„vendégművészek” szerepelnek a felnőttek között. Nagy Jani 
kollégiumi elhelyezése nem teszi lehetővé, hogy a csütörtöki 
próbákra eljöjjön, de az ifjúsági csoport szereplésein továbbra is ott 
lesz. 

A plébániás gyerekek kiválása után elterjedt pletyka, 
miszerint a gyermekcsoportból néhányan felkerülnek az ifjúságiak 
közé, nem igaz. Nem célunk a különböző csoportok szétbontása. Az 
ügyes gyerekek több csoportban teljesíthetnek továbbra is, de 
jelenleg az ifjúsági és a gyermekcsoport között olyan nagy a 
tudásbeli különbség, hogy egy kislányt kivéve (Gáspár Kinga) senki 
sem tud a nagyobbak között szerepelni. 


