
Mi várható még az idén? 
 
 

június 3. 17 óra Szomor Pünkösdi Falunap Felnőtt Z 
június 9. 17 óra Budakalász Nemzetközi Táncfesztivál Felnőtt Z 
június 16. 17 óra Süttő Falunap / Bál Felnőtt Z 
június 17. 10 óra Leányvár Nürnbergi énekkarnak műsor Mini, Gyermek, Ifjúsági Z 
július 6-14 Erdély  Ifjúsági  
07.23-08.02. Zamora Europeade  Felnőtt Z 
augusztus 21-26 Leányvár Tánctábor  Mini, Gyermek, Ifjúsági  
szeptember 8. Leányvár Megyei Német Kultúrfesztivál Felnőtt Z 
november 17. Leányvár Búcsú bál  ? ? 
december 8. Leányvár Mikulás buli  Mindenki Z 

 
 

Kicsik 
 

 A sportban sokszor elhangzik, hogy az utánpótlás nevelése 
nagyon fontos dolog. Tánccsoportjaink életében gyermekeink oktatása 
is komoly feladat, amit a jövőben mindannyiunknak komolyabban kell 
venni. 
 Egyesületünk megbeszélésén már elhangzott az, miszerint a 
jövőben Kreisz Andrea elvállalta a Mini tánccsoport irányítását is. Erre 
nagy szükség van, hiszen pedagógusként mindkét csoportot felügyelve 
a táncos lányok aktív segítségével jobban össze tudja fogni a kicsiket. 
 A szülők segítségét kérve Andival közösen akarunk elkészíteni 
egy olyan kis „szabályokból” álló leírást, ami a régi és új kis 
táncosokra vonatkozna. Semmi véresen komolyra ne gondoljon senki, 
de egy-két dolgot nem árt előre tisztázni a későbbi félreértések 
elkerülése érdekében.   
 

Nyári Szünet 
 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a tanítási év végével a Mini és a 
Gyerektánccsoport táncpróbái is véget érnek. 

 Az ifjúsági csoport július 14 után kap pihenőt. 
 A felnőttek augusztus 2-ig gyakorolnak és szerepelnek.  
 Az énekkar már megkezdte évi rendes szabadságát. 

Zenészeink kisebb-nagyobb megszakításokkal végigzenélik a 
nyarat is. 

 

 
TÁNC – DAL – ZENE 

A leányvári kulturális egyesület lapja 
2001. május 

 
 

Vendégek  
 

A németországi Kircheim városából (a Neckar folyó mellett 
nem messze Heilbronntól található) kerestek 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 fogadtuk vendégeinket. A szépen terített 
asztal mellett foglalt helyet a 45 fős német csoport és az általuk 
meghívott piliscsabai vendégek. Teremdíszítésként igen jó szolgálatot 
tettek az 1998-as „Hagyományőrző Lakodalom” képei. 
Polgármesterünk beszédében kitért a régi és a mai Leányváron élő 
emberek sorsára. Nagyné Engler Zsuzsa és Kiss Lászlóné röviden 
vázolták a falunkban folyó nemzetiségi iskolai és óvodai oktatást. 
Vendégeink részéről méltatták a szép fogadtatást, amit reményeik 
szerint viszonozni is szeretnének. A finom magyaros vacsora után, amit 
láthatóan jóízűen fogyasztották el a jelenlévők az ifjúsági, a felnőtt 
tánccsoport és a Leányvár Sramli 1,5 órás előadással szórakoztatta a 
közönséget. Örömmel táncoltunk a színpadon és éreztük a nézők 
(addigra többen Leányvárról is betértek) megtisztelő kíváncsiságát. A 
színpadvilágítás kezelésében még lesz mit tanulnunk, hiszen sikerült 
egy rövid ideig teljes elsötétítést produkálnunk. Kölcsönös ajándék 
átadás után zenekarunk foglalta el a színpadot, és akinek kedve volt 
táncolhatott is. 
  Bízunk benne, hogy a búcsúzkodásnál elhangzott jókívánságok 
és a viszontlátás is valóra vállnak. Köszönjük a fent említetteken kívül 
a segítséget azoknak, akik nélkül nem sikerült volna ilyen jól ez az 
este. Ők pedig a következők voltak: Gurály Antalné, Horváth 
Rudolfné, Marek Mária, Misikné Lóczki Irén, Pócsföldi Gáborné, 
Weisenburger Jánosné.  
 



III. Országos Német Nemzetiségi Gyermektáncfesztivál  
Solymár 2001. május 18-19. 

 
 Már két évvel ezelőtt is jártunk itt, de akkor csak az elődöntőig 
jutottunk. Most a döntő egyik szereplőjeként is megtapasztalhattuk a fesztivál 
hangulatát. 
 Péntek délelőtt a szervezőktől megkaptuk az első kedves ajándékokat, 
mindenki örülhetett (sajnos Kállai Béci kéztörése miatt hiányzott) egy fehér 
„Kindertanzfestival” feliratú sapkának, és egy színes, elegáns kivitelű 
műsorfüzetnek, amelyben a csoportok képei mellett bemutatkozásuk is 
megtalálható a kétnapos programmal. A solymári kulturális élet egyik fő 
alakítója Manci néni felkérte a Leányvár Sramlit, hogy a péntek esti 
táncházon és a szombati felvonuláson vállalja el a zenekari kíséretet. 
Színpadbejárás és próba után elfoglalhattuk helyünket az általános iskola 
egyik termében. 
 Jutott időnk egy kis sétára a templomtéren és környékén, 
megnézhettük a solymári múzeumot az ebéd előtt. Ica néni, Hajni és Linda 
nekiálltak a hajfonásnak, a táncos fiúk pedig az ismerkedésnek más csoportok 
lányaival. A nagy meleg ellenére vidáman mentünk át a sportcsarnokba, ahol 
három órakor kezdődött a műsor.  Minden csoportból egy pár állhatott fel a 
színpadra. A fanfár után a himnuszt és a köszöntő szavakat - péntek ellenére - 
szép számú közönség hallgatta. Kicsit furcsa volt, hogy bemutató táncként 
csak magyar táncokat láthattunk. A sorsolással kialakított sorrend szerint a 
Véméndiekkel indult a „versenyprogram". Viseletükkel és magával az 
előadott műsorral is igen magasra tették a mércét.  
 Ötödik fellépőként álhatott színpadra ifjúsági tánccsoportunk és 
zenekarunk. Természetesen egy kis megilletődés észrevehető volt, de 
összességében jó teljesítményt láthattunk a mieinktől. Az összes csoport szép 
dolgokat mutatott be. Az égiek is velünk voltak, hiszen az utolsó együttes 
levonulása után söpört át felettünk a nagy vihar, kioltva egy rövid ideig a 
fényeket.  
 Felemelő pillanatok voltak, amikor a sok táncos közösen „bulizott”, 
ebben táncosaink és zenészeink is aktív szerepet vállaltak. Közben a zsűri 
értékelésre vonult vissza, majd a megfáradt szereplők is elindultak haza, 
illetve a távolabbról jövők megkeresték szállásukat. 
 Szombat délelőtt a csoportvezetők egy megbeszélésre voltak 
hivatalosak a Polgármesteri Hivatal tanácstermébe, ahol jó és kevésbé jó 
vélemények hangzottak el. A kevésbé jó véleményekre azonnal reagálhattunk 
a kötetlen beszélgetés keretein belül. Számítottunk a szokásos elmarasztalásra 
egy pécsi koreográfus részéről, és mint mindig most is nehezen viseltük a 
modortalan stílusban (rövidnadrágban) nekünk dobált egyéni, néha 

rosszindulatú véleményét. A zsűri elnökének bölcs megszólalását idézném ez 
ügyben „Mi nem azért vagyunk itt, hogy mindenkit vérig sértsünk.” 
 Jó volt visszatérni csoportunkhoz és látni a gyerekek és zenészek 
lelkes készülődését a délutáni programra. Solymár utcáin a Kaltenecker 
zenekar és a Leányvár Sramli felváltva játszott a menetben több száz gyerek 
között. A templomtértől a sportcsarnokig rengetegen kísérték figyelemmel a 
sokszínű csoportokat, az időjárás is kedvező volt. A csarnok ajtaja előtt 
tánccal, zenével fogadták a házigazdák vendégeiket. A szépen díszített 
színpad mellett a hangszórókon 14 nagyméretű plüssmaci foglalt helyet, 
amiről sejteni lehetett, minden csoport egy ilyennel térhet haza. 
 A gála már német nemzetiségi tánccal indult a beszédek után. A 
péntekihez hasonló sorrenden láthattuk a szereplőket, a mindössze hat perces 
műsoridőt a Csepeliek kivételével mindenki igyekezett betartani. A 
nagyszámú közönség a tapsolható eseményeket lelkesen végigtapsolta, ki-ki 
szurkolva sajátjainak. 
 Ismét a színpadra állhattak a csoportok képviselői, és ők vehették át a 
díjakat. Báling Józsi bácsi az Országos Német Nemzetiségi Ének- Zene- és 
Tánckarok Szövetsége nevében, mint elnök a zsűri kihirdetett eredménye előtt 
szólva, az elmúlt évek szemmel látható fejlődésére hívta fel a figyelmet és 
kérte, hogy legyünk büszkék mind a tizennégy együttesre. 
 Mi magunk a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által 
felajánlott különdíjat vehettük át a jó összkép és az erőteljes előadásmód 
címén.  

A solymári felnőtt tánccsoport rövid műsorral búcsúztatta a 
közönséget és a szereplőket. 

Akik azt a megtisztelő eredményt elérték: Gáspár Kristóf, Grosz 
Anikó, Győrik Zoltán, Horváth Katalin, Joó Gergely, Kállai Béla, 
Kurucz Zsófia, Madar Annamária, Misik Levente, Ortmann Tamás, 
Papp Angéla, Sándor Krisztián, Sándor Tünde, Sturcz Szabina, Szabó 
Tünde, Szakmár Enikő, Szehr Katalin, Váczai Krisztina. 

Zenekarunk tagjai: Frank György, Gerstner Tamás, Kelenföldi 
Csaba, Kosztka Róbert, Kosztka Viktor, Leányvári Gábor, 
Weisenburger Csaba, Witzenleiter Zoltán.     
   
 Köszönjük Wenczl József és Gyarmati György közreműködését, és   
mindenkinek a segítségét, amely nélkül nem tudtunk volna erre a szintre 
emelkedni. 
 

G.T. 


