
Mi várható még az idén? 
 

november 17. Leányvár Búcsú bál  ? Z
november 24. Tatabánya Megyei Táncfesztivál Felnőtt Z
december 8. Leányvár Mikulás buli  Mindenki Z
december 13. Dorog Luca napon Karácsony felé  Ifjúsági  
december 31. Leányvár Szilveszter   ?

 
 

Mi várható jövőre? 
 

Kezdjük a jövőt még az idén, most sem tudjuk, hogy mi lesz 
Szilveszterkor. Tavaly, amikor zenészeink elmentek Pilisszentkeresztre 
bált játszani, többen megkérdezték: Van zenekarunk és máshová megy 
játszani, a „kulturban” meg meghívásos alapon csak igen kevesen voltak!? 
Valóban így volt, hiszen több éven keresztül rendezett a tánccsoport bált, 
de 1999-ben most Mi rendezzük, mert ezt Mi tudjuk és akarjuk jelszóval 
„elvették” tőlünk. 2000-ben már nem akarták a bált, hogy 2001-ben mi 
lesz, nem tudjuk, de zenekarunkat már más faluból megkeresték. A fiúk 
ugyanúgy, mint tavaly, az utolsó pillanatig várnak a válasszal, hiszen ők is 
jobban szeretnének itthon muzsikálni!?  

Több helyről jelezték; a jövő évben is számítanak fellépésünkre. 
Így többek között Dorog, Budakalász, Szomor, Eger, Süttő, Szár, 
Biatorbágy, Tatabánya, … vár minket. Jövőre lesz az országos német 
nemzetiségi felnőtt tánccsoportok fesztiválja, megyei nemzetiségi 
fesztivált rendez Piliscsév, ahova megyénk összes nemzetiségi együttesét 
fogják meghívni és bizonyára még sok egyéb rendezvényre juthatunk el.  
Meghívásunk van a 39. Europeade-ra Antwerpenbe. 
 Nem feledkezhetünk meg leányvári eseményeinkről sem, így pl. 
Táncos Falufarsang, nyári tánctábor. A Leányvár Sramli 5 éves lesz jövő 
szeptemberben. 

 
Köszönet! 

 
 Ezúton is szeretnénk mindazoknak köszönetet mondani, akik 

segítségükkel hozzájárultak a megyei rendezvény lebonyolításához! 
 

Német Kisebbségi Önkormányzat    Kulturális Egyesület 
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Komárom-Esztergom Megyei Német Nemzetiségi Kultúrfesztivál 
Leányvár 2001. szeptember 8. 

  
 Nagyon rég, még tavaly januárban kaptunk egy levelet a megyei 
szövetségtől, amelyben mindenféle értesítés mellett egy felhívást 
olvashattunk a 2001-ben rendezendő kultúrfesztivállal kapcsolatban. 
 Először magamnak tettem fel a kérdést, hogy képesek vagyunk-e 
erre a feladatra. Kisebbségi önkormányzat ülésén vetettem fel a 
lehetőséget. Olyan megállapodásra jutottunk, miszerint csak közös erővel 
lehet a rendezvényt lebonyolítani. Többszöri megbeszéléseink folyamán a 
képviselőtestület, az óvoda, az iskola, a kultúrotthon, a kisebbségi 
önkormányzat és kultúrcsoportjaink is támogatták az elképzelést. 
 A 2000-ben lezajlott Szüreti fesztiválon már kipróbáltuk a 
lehetséges rendezvénysátort. Az akkor kialakított mérethez képest jóval 
nagyobb sátor  felállításához megnéztük a helyet és egy kis földmunka 
segítségével elfért a 22x37m alapterületű is. 1998-óta -amikor egy 
táncosunkért fogott össze a falu- eltelt idő alatt összegyűlt sok tapasztalat 
segített bennünket a minden részletre kiterjedő, pontos lebonyolításban.  
  A kiértesített együttesek közül mindössze három csoport nem 
tudta vállalni a fellépést. Az ilyen arányú részvételben nagy szerepe volt 
kultúrcsoportjainknak, hiszen ha mi nem tennénk eleget a megyénkből 
jövő felkéréseknek magunk sem várhatnánk el a többi csoporttól a 
fellépést nálunk. Eljöttek hozzánk, pedig útiköltségükhöz nem tudtunk 
hozzájárulni, csak egy szerény vendéglátást tudtunk számukra biztosítani. 
 A negyedik alkalommal megrendezett megyei felnőtt 
kultúrfesztivált úgy kellett lebonyolítanunk, hogy mindenki elégedett 
legyen. Ez nem is olyan egyszerű feladat, hiszen egyszerre kell megfelelni 
a közönség, a csoportok, a protokoll vendégek, a külföldi vendégek és 
nem utolsó sorban a magunk állította követelményeknek. A nyolcadika óta 
eltelt idő alatt innen-onnan kapott információk alapján azt mondhatjuk, 
hogy sikerült ismét egy olyan dolgot véghezvinnünk, amire joggal 
lehetünk büszkék. 



 Nagyobb települések, városok sem vállalnak szívesen ilyen 
feladatot, félve a sok munkától, költségtől, az esetleges rossz visszhangtól, 
ha nem sikerül tökéletesen. Magunk is tartottunk a dologtól, de látni 
lehetett a megjelent embereken, hogy megérte vállalni a sok munkát, 
fáradságot, költséget, mert aki itt volt velünk, jó érzéssel távozott. 
 A tervezési időszakban végignéztük azokat a dolgokat, amelyek 
feltétlenül szükségesek voltak: 

Helyszín  - a már kipróbált salakos pálya alkalmas helynek tűnt. 
Átöltözés  - óvoda, iskola, kultúrotthon elegendő hellyel rendelkezik. 
Támogatás - helyi önkormányzat, pályázatok biztosították. 
Segítség  - akikre eddig számíthattunk, most is jöttek. 
Büfé  - Gálicz Feri és családja vállalta. 

 A fent leírtak nem fontossági sorrendben vannak, de nem is lehet 
ilyet felállítani, bármelyik kiesésével megvalósíthatatlan lett volna az 
egész. Itt kell megjegyezni még egy dolgot, nem jöhetett volna létre ez az 
ünnep a leányvári dalkör, zenekar és tánccsoport nélkül. Szinte 
elképzelhetetlen, hogy kultúrcsoportok hiányában meg lehet valósítani 
hozzánk hasonló kis lélekszámú településen egy hasonló fesztivált.  
 Sok fellépő együttes mutatta meg repertoárjának egy kis szeletét, 
lehet beszélni színvonalas és talán kevésbé jól sikerült előadásról, de a 
rossz esős borús idő ellenére a sátron belül végig napfényesnek tűnt az 
idő. A színpadon fellépés közben átélni a közönség támogató erejét, 
nagyon felemelő érzés volt. Végig kitartott a közönségünk és egy német 
vendég szerint az utolsó tánc egy soha nem felejthető befejezése volt a 
gyönyörű délutánnak.  
 Nemcsak a szeptember 8-i délután volt az, amire 
visszaemlékezhetünk. A kultúrotthonunkban ízlésesen berendezett 
körülmények között láthattuk a magyarországi németek viseleteit 
bemutató kiállítást is.  A látogatók által elmondottak és a vendégkönyvbe 
beírtak alapján elmondhatjuk, megérte a képeket elhozni Pécsről és 
bemutatni ezen a napon. Volt egy péntek esti „örömzene” sok zenész és a 
rájuk kíváncsi néző nagy örömére. Az ezzel kapcsolatos összes teendőt 
Gálicz Feriék vállalták magukra. Nem feledkezhetünk el a Leányvár 
Sramli pénteki esti rövid és szombati egész  napon-éjjen át tartó 
fantasztikus műsorára. Más falvakban hasonló stílusban játszó zenészek is 
dicsérték a srácokat, akik nagy örömmel játszottak a szép számú „hazai” 
közönség előtt. A műsorok sorát a vasárnap délutáni kávézás zárta, ahol 
német vendégeinket búcsúztattuk gyermektánccsoportunk rövid 
fellépésével, kávéval és házi süteménnyel. 

 Ki kell térni külön vendégeinkre, akik Európa két különféle 
részéről jöttek el hozzánk. Erdélyből, Magyarlapádról már jártak nálunk 
táncosok, zenészek, most egy 32 fős „küldöttség” érkezett hozzánk. 
Többen vállaltuk elhelyezésüket falunkban, hiszen mi magunk is náluk 
laktunk a nyáron. Közönségünk ismét a vendégnek kijáró vastapssal 
köszöntötte őket az előadott produkció után. Németországból busszal, 
autókkal érkeztek mintegy százan. Régi ismerősként üdvözölhettük 
egymást, hiszen mindegyikük látott már minket valahol fellépni. Örömmel 
énekeltek, beszélgettek helyi rokonaikkal. Legtöbbjük idős kora ellenére is 
vállalta az utazás fáradalmait, hogy velünk együtt lehessen. Sajnálhatjuk, 
hogy az eredetileg tervezett schwaigerni tánccsoport fellépése elmaradt, 
mert többen nem tudtak eljönni. 
 Jó volt látni a különböző országokba tartozó embereket, akik közös 
nyelvet találtak a sátor alatt, ami nem más, mint a kultúra, zene, tánc, 
ének. Fontos lehet a mai elanyagiasodott világban, hogy közösen 
létrehozott eredményeinknek valamennyien örülni tudjunk. A mindenhez 
szükséges pénz fölé kell helyezni más -jelen esetben kulturális- értékeket. 
A mindennapi élet gondját-baját feledtetni képes élmények hosszú időre 
adhatnak erőt szervezőknek, szereplőknek és nézőknek egyaránt.    

„Az ember élete ünnepnapok nélkül olyan, 
mint a sivatag oázisok nélkül.” 

 A rendezvény fenti szlogenje is jól tükrözi a falunkban évek óta 
zajló kulturális hagyományápoló munkát.  Ritkán ünnepelhetünk, de 
akkor az ünnep legyen valóban oázis. Az ilyen és ehhez hasonló felemelő 
pillanatok feledtetik a szereplők rengeteg munkáját, erőt adnak az újabb 
feladatok teljesítéséhez. „Nagyon magasra tettétek a lécet az első 
táncotokkal” mondta nekem egy olyan szakember, aki nagyon sok 
fesztivált látott már. Szeretnénk azt a bizonyos lécet egyre magasabbra 
tenni és át is ugrani. 
 Sok minden kell a magasabb szint eléréséhez. Ne feledjük 
csoportjaink amatőr körülmények között igyekeznek egyre „profibb” 
teljesítményt elérni, ellentétben például a magyar focistákkal, akik egyre 
„profibb” körülményeik ellenére vállnak amatőrré. Mindenkinek –
szereplőknek, vezetőknek- folyamatosan fejlődnie kell, régi dolgokat 
megváltoztatva törekedni a magasabb célok eléréséhez. 
 A jövőben is számítunk az Önök (képviselők, támogatók, nézők, 
érdeklődők, szülők, nagyszülők, Leányváriak) megtisztelő segítségére.     
 

     Gáspár Tibor 


