
Mi várható jövőre? 
 

 
 

Köszönet! 
 

 Hosszadalmas lenne név szerint mindenkit megemlítve felsorolni 
mindazokat, akik segítik tevékenységünket. Sok minden kell a szinte már 
olajozottan működő táncos, zenész, dalos mindennapjainkhoz. Sokak 
segítsége a vendéglátásban, teremrendezésben, díszítésben. Több helyen 
értékelték csoportjainkat és a megjelenésünk mindig sikert aratott, nem 
lehetne ez így, ha szakértő szemek nem figyelnék ruháink pontosságát és 
azt gondos kezek nem igazítanák meg. Hol van már a kezdeti hajfonási 
probléma? Lányaink fellépéseinken szebbnél szebbek, köszönhető ez 
fodrászunknak és az egyre ügyesebb hajfonó lányoknak. Évek óta 
készülnek videó felvételek programjainkról, amit többen is készítenek. A 
támogató leányvári Önkormányzat, vállalkozók, szülők, szponzorok 
segítségét is nagyra kell értékelnünk. 
  Természetesen köszönet illet minden táncost, zenészt, énekest azért 
a fáradhatatlan munkáért, amit évek óta végeznek. 

 
 

 Szeretnénk mindazoknak köszönetet mondani, akik segítségükkel 
hozzájárultak a 2001-es programjaink sikeres lebonyolításához! 

 
Német Kisebbségi Önkormányzat    Kulturális Egyesület 
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Békés Karácsonyi Ünnepeket és 

eseményekben gazdag 
Boldog Új Évet kívánunk. 

 

1. február 2. Leányvár Táncos Falufarsang Mindenki Zenekar
2. február 9. Stuttgart Sváb bál Felnőtt (8+1 pár) Zenekar
3. február 16. Dorog Dorogi Sváb bál Felnőtt Zenekar
4. február 16. Süttő Megyei Sváb bál Felnőtt Zenekar
5. március 31. Leányvár Hessen tartományi vendégek Mindenki Zenekar
6. április 13. Kecskéd Országos felnőtt táncválogató Felnőtt Zenekar
7. május 1. Kesztölc Majális Gyermek, Ifjúsági Zenekar
8. 07.23-08.01. Antwerpen Europeade Felnőtt, Ifjúsági Zenekar
9. augusztus 19-24 Leányvár Tánctábor Mini, Gyermek, Ifjúsági
10. szeptember 28. Leányvár Falunap (5 éves a Leányvár Sramli) Mindenki Zenekar
11. december 7. Leányvár Mikulás buli Mindenki Zenekar



Egy-két évzáró gondolat. 
 

Ismét december van, a zárszámadások ideje, amikor sokan 
visszatekintenek az eltelt évre, értékelik újra élik az eseményeket és 
terveznek jövőre. Mi történt velünk?  

Mit is kellene kiemelni a lassan véget érő 2001-es évből? Ez a 
kérdés foglalkoztatott, amikor leültem megírni az idei év 7. kiadását. 
(Tavaly négyszer adtuk körbe tájékoztató lapunkat). Kiemelni? Miért is 
kellene ezt megtenni, hiszen átélve a velünk kapcsolatos eseményeket, 
azok akkor és ott jók, szépek voltak. Többünknek tetszett, még ha akadtak 
is itt-ott negatívumok. 

Figyelve gyermekeink egyre szebb és jobb előadásait, öröm lehet 
számunkra látni a csillogó, büszke tekinteteket egy-egy előadás után. 
Ifjúsági csoportunk az országos gála döntőjéig jutott, és ott a zsűri 
különdíja minősítette teljesítményüket. Felnőtt tánccsoportunk a 
Leányváron rendezett megyei német nemzetiségi fesztiválon olyan 
teljesítménnyel rukkolt elő, amelyre méltán lehet büszke. Egész évi 
fellépéseinket végig kísérte a Leányvár Sramli szépen csengő muzsikája. 

Az Erdély Jenő dalkörtalálkozó egy felejthetetlen családias, 
könnyeket előcsalogató este volt, ahol dalkörünk is megmutatta, helye van 
az énekkarok nívós csapatában. A „Sing mit” délutánon több mint húszan 
énekeltünk együtt, fiatalok és egy kicsit idősebbek örülhettünk az iskolai 
tájház régi hangulatot idéző termében. 

Külföldi útjainkon volt bulizási lehetőség és fellépés is bőven, szép 
élményekkel gazdagodva térhettünk haza. 

Németországban járva, rokonlátogatáson voltunk azoknál is, 
akiknek áprilisban műsort adtunk, a legfontosabb az volt, amikor valaki a 
német vendégeink közül ezt mondta: 
„ Több mint ötven éves vagyok, látva a ti műsorotokat rájöttem arra, 
hogy Magyarországra kellett mennem ahhoz, hogy láthassam azt:  
régen mi lehetett itt Németországban.” 
 A fenti mondatot átgondolva, ismét megerősödött bennem, hogy a 
hagyományápolásnak, kultúránk, nyelvünk megőrzésének egyre nagyobb 
értéke van. Nem kell kiemelnünk Falufarsangot, Erdély Jenő 
Dalkörtalálkozót, német vendégek fogadását, Országos Német 
Nemzetiségi Gyermek Táncfesztivált, Erdélyt, Zamorát, tánctáborokat, 
Német Nemzetiségi Kultúrfesztivált, vagy bármelyik fellépésünket. 
Örülnünk kell az egész elmúlt évnek és már most készülni a jövő évre… 

Egy-két gondolat a jövőről. 
 
 Ismét december van, amikor tervezni kell a jövőt, foglalkozni 
azzal, hogy mi lesz 2002-ben. 
 Mit kell majd kiemelni a lassan elkezdődő új évből? Reményeink 
szerint, annyi minden fog történni jövőre is, hogy nem kell kiragadni 
egyes eseményeket, hanem sok közös dolognak örülhetünk együtt. 
Folytatni szeretnénk a Mi várható még az idén? „rovatunkat”  a TÁNC-
DAL-ZENE „hasábjain” belül. Ezáltal tájékoztatva minden érintettet 
programjainkról. Jó lenne mások gondolataival is megismerkedni 
újságunkban, de sajnos önállóan – rábeszélés nélkül- senki sem jelentkezik 
cikkekkel?! 
 A kis cetliket továbbra is küldeni fogjuk, ha fontos információkat 
akarunk közölni kultúrcsoportjaink tagjaival és a szülőkkel. Igyekszünk a 
parafa táblánkra is kitűzni ezeket a dolgokat.  

Szeptembertől a Mini és a Gyermektánccsoportjaink összevonása 
után ők is a kultúrotthonban gyakorolnak majd. Ezt a nagy létszám és az 
iskolában levő táncra nem igazán alkalmas műanyag borítású talaj 
indokolja. 

Reményeink szerint többször kerül majd sor mindig új dalok 
éneklésével a „Sing mit” délutánra. Fontos lenne megtanulnunk azokat a 
dalokat időseinktől, amelyeket ők még szüleikkel,  nagyszüleikkel 
közösen daloltak. Jó lenne, ha minél többen lennénk, hiszen itt mindenki 
kedvére énekelhet a jelenlegi dalkör tagjaival. Tehetjük ezt úgy, hogy nem 
kell fellépésre készülni, ami sokaknak már olyan terhet jelent, amelyet 
nem tudnak vállalni. 

Zenekarunk egyre több megszólalási lehetőséget kap. A jövőben is 
jó lenne sok szép, közös „buliban” részt venni, de jó őket látni akkor is, 
amikor esküvői menettel haladnak a falu utcáin. A katonáskodó fiainkat 
visszavárjuk és gondolom gond nélkül fogjuk ezeket az időket átvészelni. 
Jó lenne egy CD-n is hallani már a Leányvár Sramli muzsikáját! 

Lesz Falufarsang, stuttgarti fellépés, Megyei Sváb Bál, Országos 
Felnőtt Táncfesztivál, Europeade (Antwerpen), tánctábor, Falunap és még 
sok egyéb szereplési lehetőség, fogadhatunk vendégeket, írhatunk nyertes 
és vesztes pályázatokat, tervezünk egy olyan műsort, ahol csak 
leányváriak lépnének fel „szűk családi körben”… 

Majd elfelejtettem, jövőre választani is kell, nemcsak parlamenti, 
és önkormányzati képviselőket, de német kisebbségieket is! 


