
Mi várható még az idén? 
 

március 31. Leányvár Hessen tartományi vendégek Mindenki Z 

április 13. Kecskéd Országos felnőtt táncválogató Felnőtt Z 

április 20. Pilisszentkereszt "Törpék tánca" Mini, Gyermek  

május 1. Kesztölc Majális Gyermek, Ifjúsági Z 

június 1. Piliscsév Megyei Nemzetiségi Fesztivál Felnőtt, Ifjúsági, Dalkör Z 

07.23-08.01. Antwerpen Europeade  Felnőtt, Ifjúsági Z 

augusztus 19-24. Leányvár Tánctábor  Mini, Gyermek, Ifjúsági  

szeptember 28. Leányvár Falunap (5 éves a Leányvár Sramli) Mindenki Z 

december 7. Leányvár Mikulás buli  Mindenki Z 
 

Támogatások 
 

Év elején a tervezgetés idején mindig felmerül a kérdés: milyen 
forrásokból tudjuk fedezni költségeinket? Évek óta a helyi önkormányzat a 
legnagyobb támogatónk, majd a német kisebbségi önkormányzat következik, 
segítőink még a képviselőtestület egyes tagjai, helyi vállalkozók. Nem szabad 
elfelejtkeznünk azokról az eseményekről, amelyeken csoportjaink 
fellépéseikkel pénzt keresnek, illetve a nyertes pályázataink is segítenek. 
Benyújtott pályázatainkon egyre több kritériumnak kell megfelelnünk, de a 
kapott támogatás viszont évről-évre csökken. 

Jelenleg a táncosok, zenészek létszáma 87 fő (mini tánccsoportunk 
újraindítása most is folyik). Nem kell matematikusnak lenni ahhoz, hogy 
könnyedén kiszámoljuk az alábbiakat: 
Havonta fejenként: Havonta összesen:  Évente összesen: 
 1 000 Ft 87 000 Ft 1 044 000 Ft 
 1 500 Ft 130 500 Ft 1 566 000 Ft 
 2 000 Ft 174 000 Ft 2 088 000 Ft 
 2 500 Ft 217 500 Ft 2 610 000 Ft 

Tehát már egy igen kevés, havi mindössze 1 000,- Ft-os támogatás is 
éves szinten több mint egy millió forintos költségvetést jelent, … és így 
tovább. Minden évben, természetesen az idén is igyekszünk a 
rendelkezésünkre álló pénzeszközöket úgy használni, hogy a fontos dolgokra 
feltétlenül jusson, azon felül pedig az adott szituációban eldöntjük, mire jut és 
mire nem. 

Reményeink szerint pénzügyi gondjaink az idei évben sem lesznek. 
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Táncos Falufarsang 
 

 Mit is lehet írni egy olyan eseményről, amelyet évek óta 
folyamatosan szervezünk?  

Talán az állandóságot, hogy az idén is sokan voltunk a délutáni 
előadáson, volt finom fánk, felléptek gyermekeink, játszott a 
zenekarunk, bál is volt, az egész nap jól sikerült. 

Talán a különbségeket az elmúlt évekhez képest, hogy a 
meghívott csolnoki dalkör a megterített asztal mellől énekelt közösen a 
mi dalkörünkkel, ifjúsági tánccsoportunk country jelmezbe öltözve állt 
a színpadon, fellépett a felnőtt tánccsoportunk is, újszerű díszítést 
kapott a terem. 

Mindkét dolog fontos, hiszen az évek óta megrendezésre kerülő 
programok állandósága és megújulása egyaránt érdekünk. 
Gyermekeink a biztonságot jelentő hazai színpadon próbálhatják el 
először az új táncaikat, ifjúsági és felnőtt csoportjaink a „rázós” 
részeket is nyugodtan adhatják elő közönségünknek, hogy később a 
kisebb-nagyobb pontatlanságokat kijavíthassák. A dalkörök szemmel 
láthatóan örültek egymásnak, és lámpaláz nélkül énekelhettek. 

Az esti bálon megjelentek jól érezték magukat, és hajnalig 
mulattak a Leányvár Sramli egyre érettebb muzsikájára. Érdekes volt 
látni a budapesti társaságot, akik közül néhányan tánccsoportok tagjai. 
Nagy tisztelettel köszönték, hogy nálunk tölthették ezt az estét és 
zenekarunknak is külön kifejezték jókívánságaikat.  

Ez azért fontos, mert magunk évek óta látjuk a fejlődő 
dolgainkat, de ez számunkra szinte mindennapossá vált. Észre sem 
vesszük, hogy a környékünkön működő hasonló csoportok nem tudnak 
olyan fejlődést produkálni, mint ami nálunk végbe megy. 
Természetessé vált, hogy van dalkörünk, tánccsoportjaink és 
zenekarunk, sokan gondolhatják, megy itt minden magától. 

Sokunk napi, heti szintű odafigyelése kell azonban ahhoz, 
hogy valóban minden jól működjön. 



Backnang 
 
 Szinte egy napnak éltük meg a péntek estétől hétfő hajnalig 
tartó időt, amelybe kb. 2000 km buszozás, városnézés, próba, fellépés, 
bulizás és egy kis alvás is belefért. 
 Egyértelműen megérte a fáradtságot, hiszen a közönség először 
tartózkodó, majd a végére a produkciót felállva végigtapsoló 
hozzáállása számunkra felemelő élményt jelentett. Zenekarunk az 
igazán pompás akusztikával rendelkező teremben a helyi fúvószenekar 
színvonalas muzsikája mellé valami olyat tudott nyújtani, amit az ott 
lévők leginkább csak belülről éreztek.  
  A színpadon és a kulisszák mögött nem volt vörösvári, és 
leányvári, csak egy csapat volt, akik egymást segítve, ha kellett az előre 
megbeszélt sorrendet is megváltoztatva, ha kellett improvizálva tették 
felejthetetlenné ezt az estét az ott levők és a magunk számára is. 
Németországban megjelenő újságban egyszerűen „Kulturális 
tűzijátéknak” minősítették az előadást.  

Csak halkan teszem hozzá, még jobb is lehetett volna, ha a 
színpad nem egy jégpályához lett volna leginkább hasonlítható, mert 
úgy csúszott, mintha banánhéjon táncolnánk. Szerencsére nem 
csúsztunk el azon a bizonyos banánhéjon.  

Idős, kitelepített hazánkfiai, ha lehetett magyarul énekeltek és 
beszéltek hozzánk, ami jelzi közös sorsunk kettősségét. A zenekarok 
csárdásai, magyaros egyvelegei is nagy tetszést arattak. A végén 
közösen, egy nagy körben táncolt németországi magyar-sváb, és 
magyarországi sváb-magyar. Táncoltunk, zenéltünk, reméljük tovább 
öregbítettük a magyarországi sváb csoportok hírnevét. 

Sikerült végre egy olyan buszos külföldi útról hazatérni, 
amelyen sem a busszal, sem a sofőrökkel nem volt semmi gondunk.  

Köszönet az összes résztvevőnek, szervezőknek és a 
meghívóknak, legyen még sok ilyen élményben részünk! 

 
Wenczl József szavait idézném itt a végén: 
 

„Közel tíz éve 1993-ban volt részem utoljára ilyen 
élményben, hogy a németek felállva ünnepeljenek 

bennünket, ez mindennél többet mond.” 
 

Megyei Sváb bál 
 

 Amikor felkértek bennünket a Süttőn megrendezésre kerülő 
Komárom-Esztergom Megyei Sváb Bálon történő szereplésre, már tudtuk, 
hogy aznap Dorogra is kell mennünk. Elvállatuk, hiszen az útirány azonos és 
a programot is úgy állíttattuk össze, hogy mindkét helyen szerepelni tudjunk. 
Büszkének kell lennünk arra, hogy a  megyei vezetőség által elfogadott 
programba az elmúlt négy év alatt harmadszor kerülhettünk be.   
 Dorogon sajnos még nem volt ott mindenki, amikor a nyitótáncokat 
előadtuk, a kis helynek megfelelően kiválasztott koreográfiák jól sikerültek.  
 Süttőre érve, már javában zajlott a tánc- és énekkarok bemutatója. A 
tarjáni Schneider zenekar minden segítséget megadott zenészeink 
kierősítéséhez, használhattuk felszerelésüket. Csoportunk utolsó fellépőként 
lépett a tornaterem parkettjára, amely ellentétben a backnangi színpaddal nem 
csúszott, inkább tapadt. A közönség teljesen együtt élt táncainkkal, 
zenészeink nagyon szépen kísérték táncosainkat, ennek köszönhetően 
fantasztikus hangulatban sikerült egy remek produkciót előadni. 
  

Március 31. 
 

A fenti dátum az idén a korai Húsvét vasárnapját jelzi. Nekünk külön 
ki kell térni rá, azért mert egy a németországi Hessen tartományból hozzánk 
ellátogató tánccsoport és kultúrcsoportjaink közös előadása lesz ezen a napon. 

Terveink szerint délután megnézik szerény Falumúzeumunkat, majd a 
Kultúrotthonban 16 órától kb. másfél-kétórás előadást tekinthet meg 
közönségünk. A német csoport örömmel fogadta, hogy tiszteletükre bált is 
tudunk rendezni. Ebben kérném mindenki aktív segítségét, hiszen egy pozitív 
élménnyel távozó csoporttal kialakított jó kapcsolat a jövőben biztos 
kamatozik. 

Nem tehetjük kötelezővé egy bálon való részvételt, de igazán 
elvárható azoktól, akik később majd Hessen tartományba utazva újabb 
külföldi élményekkel gazdagodhatnak! 
 

Meghívó 
 

2002. március 31-én (Húsvét vasárnapján) a Kultúrotthonban 
tekinthetjük meg német vendégeink és a leányvári német nemzetiségi 

kultúrcsoportok 16 órakor kezdődő előadását. 
Felnőtt tánccsoportunk új koreográfiák bemutatását tervezi, amelyek 

először Leányváron lesznek láthatók tőlük.  
20 órától Locsoló bál a Leányvár Sramli közreműködésével! 

Várjuk megtisztelő érdeklődésüket! 


