
Mi lesz április 20-án? 
 

  Néhány mondatban szeretném összefoglalni a húsvét utáni 
pénteken várható szereplést. 
 Nagymamám unokatestvére a németországi Kircheim 
városából (a Neckar folyó mellett nem messze Heilbronntól található) 
keresett meg bennünket még tavaly azzal a kéréssel, hogy szeretnék 
látni az Amrichshauseni előadásunkon bemutatottakat. Folyamatos 
megbeszéléseink után alakult ki a program. Április 20-án a 
kultúrházban 18h-kor fogadjuk vendégeinket néhány kedves szóval és 
jó vacsorával. 19h-tól az ifjúsági, a felnőtt tánccsoport és a Leányvár 
Sramli 1,5-2 órás előadással szórakoztatja a 45 főből álló német 
csoport tagjait és az általuk meghívott mintegy 20 főnyi „hazai” 
vendéget. A műsor után 1-2 órát játszik még zenekarunk a közönség 
szórakoztatására. 

A vacsora után nem akarjuk megbontani az asztalokat és egy 
kis helyet szeretnénk biztosítani azoknak, akik táncolnak, ezért a 
rendezvényt csak szűk körben tudjuk megszervezni. Ez természetesen 
azt jelenti, hogy a közvetlen hozzátartozókat, érdeklődőket most is 
szívesen látjuk a hét órakor kezdődő előadáson.  

G.T.  
Komárom Esztergom Megyei 

Német Nemzetiségi Kultúrfesztivál 
 
 Az egész falut érintő első „szűkkörű” (képviselőtestület, óvoda, 
iskola, német önkormányzat, egyesület) közös megbeszélésünkön sok 
dologban döntöttünk a szeptember 8-i nagyszabású rendezvénnyel 
kapcsolatban. 
 Az egyes feladatokra már most voltak jelentkezők és folynak a 
különféle előkészítő munkák. Tímár Zsuzsa által elkészített 
ajándéktárgy mintát megtekinthettük és jónak is találtuk. 
 Természetesen egyesületünk minden aktív tagjának segítségére 
is szükség lesz. A részleteket egy előre közölt időpontban fogjuk 
megbeszélni. 

G.T. 
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„Jó volt Leányvárinak lenni Vörösváron” 
 

A fenti idézet egy szülőtől származik, aki elmondta még, hogy 
milyen jó érzéssel töltötte el őt és az ott lévő valamennyi szülőt és 
nagyszülőt a színpadon látott leányvári műsor. 

Valamennyiünk nagy örömére gyermek és ifjúsági csoportunk, 
valamint a Leányvár Sramli negyedórás előadása igen jól sikerült. 
Ebben a jóleső érzésben az elmúlt pár évben már többször volt 
részünk, de az utána következő zártkörű értékelésen a zsűritől kapott 
dicséretben még nem. Eddig mindig sorolták a hibáinkat, amiből 
folyamatosan okulva jutottunk el idáig. Vártuk a szokásos 
elmarasztaló kritikai megjegyzéseket (lassú volt, gyors volt, hullámzó 
teljesítmény, milyen volt a hajviselet, ruha, kalap), de egy-két apróság 
kivételével jónak mondták csoportjainkat. 

Ezek az „apróságok” a következők voltak: lehetne az ifjúságiak 
szoknyái közt egy harmadik szín is, a lányok kicsit magasan kezdtek 
énekelni, a fiúk pedig csendesen tették ugyanezt, a zenekarban ilyen 
alkalmakkor nem kell az elektromos gitár, mert „olyan Lagzi Lajcsis 
lesz tőle az előadás”. 

Néhány szó az elhangzott pozitívumokról: „a kicsik korának és 
tudásának megfelelő volt az első rész”, Kreisz Andi válogatása 
zenekarral kísérve jó benyomást keltett, „Wenczl József koreográfiája 
nagyon pontosan lett betanítva”, nemhiába gyakoroltuk mostanában 
külön ezeket a számokat, „a ruhákon az utolsó öltés is a helyén volt”, 
ezt leginkább varrónőinknek kell megköszönnünk, „úgy kell egy 
táncosnak a színpadon állni, ahogy a leányvári legények tették”, 
„amikor ruhákról beszélünk, mindig a lányokat említjük, de a 
leányvári fiúk is igazán szépek voltak”, „ritkaság, hogy manapság 
gyerekek ilyen büszkén viseljék a kalapot”… 

 A többi csoporttal kapcsolatban is elhangzottak negatív és 
pozitív vélemények. A zsűrinek nem lesz könnyű dolga, hiszen 
Villányba már lezajlott a „déli” csoportok válogatója és még április 



21-én Ikladon is lesz egy elődöntő az oda jelentkezett 15 csoport 
részvételével. Összesen 45 csoport kb. 1500 táncosa közül kell 
kiválasztaniuk azt a 14 csapatot, akik a Solymári döntőbe bejutnak. 
Manninger Miklóssal beszélgetve kiderült, hogy 4 éve az első ilyen 
jellegű rendezvényre alig tudtak az országból összeszedni annyi 
csoportot, akik méltó módon képviselhették a magyarországi német 
gyermektánc hagyományait. Most pedig már válogatókat kell 
szerveznie az országos német táncszövetségnek. 

Mostanában lépten-nyomon azt kérdezik, hogy 
továbbjutottunk-e. IGEN, fejlődtünk tánctudásban, ruházatban, 
hajviseletben, fiúk számarányában, színpadi viselkedésben, akaratban, 
csapatszellemben és ZENEKAR-ban, a zsűri döntése pedig legyen az 
Ő dolguk. Véleményem szerint feltétlenül továbbjutottunk azon az 
úton, amelyen nemrég járunk, hiszen a két évvel ezelőttihez képest 
jóval előrébb járunk. Vannak olyan települések, ahonnan most nem 
érkeztek táncosok, bár két éve Solymáron díjazottak voltak. 
Megyénkből velünk együtt „mindössze” hat csoport jelentkezett.  

Nehezen lehet eldönteni, hogy melyik csoport jobb, mert 
vannak igazán szép színpadi produkciók játékokkal, „szaladgálással, 
mászkálással”, vannak kifejezetten szép koreografált táncok Heil 
Helmuttól, Manninger Miklóstól, Wenczl Józseftől, és vannak 
hagyományos magyarországi német gyermekjátékokra alapozott 
etűdök. Vannak olyan csoportok, mint mi, amelyek szabadidejükből 
áldozva heti egy-két óra gyakorlással készültek. Akadnak olyanok is, 
akiknek iskolai tanrendjükbe szerepel heti rendszerességgel kötelezően 
a tánc. Láthattunk kis létszámú csoportokat, és komplett osztályokból 
összeállított csapatokat. Jöttek kis falvakból (Várgesztes, Mezőfalva, 
Harta) és nagy városokból is (Szekszárd, Csepel, Soroksár).  
 Örülnünk kell annak, hogy gyermekeink ott lehettek 
Vörösváron. A zsúfolt buszon hazafelé felnőttek és gyerekek egyaránt 
büszkék lehettek a mutatott teljesítményre. Többször elmondtuk és 
leírtuk már: miért nincs lehetőség bemutatni ezeket a felemelő 
eseményeket az egész falu részére a kábel TV-n. A választ is ismerjük: 
változás van, lejár a régiek szerződése, majd az új szolgáltató fog 
lehetőséget nyújtani erre. Addig is „csak” elmondani és leírni tudjuk a 
néha leírhatatlan és elmondhatatlan velünk kapcsolatos dolgokat. 
 „Mindenki bánhatja, aki nem volt ott. Magam sem hittem, hogy 
mit veszítettem volna, ha nem látom” Ilyen és ehhez hasonló 
megnyilatkozásokat hallottam az elődöntő utáni héten. A zsűri 

kiemelte a szári táncosoknak adott nézői (szülői) segítséget. A 
színpadon táncolva, a függöny mögött izgulva mi is úgy éreztük, itt 
vörösváron is jó leányvárinak lenni. A szülőktől, nagyszülőktől, 
hozzátartozóktól kapott támogatás eddig is, most is és ezután is 
nagymértékben segíti szereplőinket abban, hogy érdemes vállalni a 
rengeteg munkát, feláldozni a szabadidő egy részét és „ország-világ” 
előtt bemutatni a megszerzett tudást. 
 A zsűri kérése és egyben véleménye megegyezhet a miénkkel, 
miszerint örüljünk egymás sikereinek és senkinek ne vegye el a kedvét 
egy esetleges kudarc. Mindenki dolgozzon tovább okulva a 
tanácsokból, próbáljunk meg közösen örömet szerezni 
gyermekeinknek. 
 Mi magunk is ilyen útravalóval igyekeztünk gyermekeinket 
elindítani a „válogatón”:  

- ha a tudásotok java részét adjátok meg leszünk veletek 
elégedve. 

- ne a zsűrinek, hanem a közönségnek és magatoknak 
táncoljatok. 

- „csak” ugyanúgy táncoljatok, ahogy szoktatok. 
- a lényeg az, hogy ott lehetünk a többiek között, ha 

mellékesen tovább is jutunk, az csak hab a tortán. 
Szeretnénk valamennyien még sok ilyen és ehhez hasonló 

órákat, perceket átélni. Rohanó világunkban gyermekeink részére 
óhajtjuk megtartani ezt a kicsinyke szigetet, ahol közösen jól 
érezhetjük magunkat.  

Az átlagosnál többen kísértek el bennünket, aminek nagyon 
örülünk és köszönjük. Mindazok, akik nem tudtak akkor eljönni, 
reméljük Solymáron május 18-án pénteken  Ők is velünk lehetnek!? 

 

   G.T.
  


