
Mi várható még az idén? 
 

április 27. Pilisszentiván Néptáncfesztivál Mini, Gyermek  
május 1. Kesztölc Majális Gyermek, Ifjúsági Z 
május 4. Tatabánya/Bánhida Majális Felnőtt Z 
május 19. Vértessomló Pünkösdi Fesztivál Felnőtt, Ifjúsági Z 
június 1. Piliscsév Megyei Nemzetiségi Fesztivál Felnőtt, Ifjúsági Z 
07.23-08.01. Antwerpen Europeade Felnőtt, Ifjúsági Z 
augusztus 19. Pilisvörösvár Búcsú Felnőtt Z 
augusztus 19-24. Leányvár Tánctábor Mini, Gyermek, Ifjúsági  
szeptember 28. Leányvár Falunap (5 éves a Leányvár Sramli) Mindenki Z 
október 5. Felsőgalla Szüreti rendezvény Felnőtt Z 
október 26. Csepel Országos felnőtt tánc döntő Felnőtt Z 
december 7. Leányvár Mikulás buli Mindenki Z 
 

 A fentiekből kitűnik, sok program áll még az idén előttünk, 
amelyből hármat mindenképpen ki kell emelni. Az antwerpeni Europeade 
rendezvényre az idén már ifjúsági táncosaink is eljutnak, szeptemberi 
falunapunkon zenekarunk öt éves fennállását ünnepli, az októberi felnőtt 
táncos döntőn megmutathatjuk ismét táncainkat. A többi program is nagyon 
fontos, hiszen ezeken felkészíthető, csiszolható, alakítható táncos és 
koreográfia egyaránt. Örülhetünk zenekarunk töretlen fejlődésének, 
kíséretük nélkül a nívós rendezvényeken nem tudnánk megjelenni. 

 
Együtt dalolni 

 
Gyengék vagyunk viszont éneklésben (mint tánccsoport), ezen 

feltétlenül javítani szándékozunk a jövőben. Össze kell fognunk dalkörünk 
aktív énekeseivel, Mezős Gabi és az ő segítségükkel kell megtanulnunk 
táncainkban szereplő dalokat, lehetőleg két szólamban kellene ezt megtenni. 
Már elkezdtünk munkálkodni egy bizonyos rendszerességgel működő 
együtténeklés lehetőségének kialakításában. Kérjük az érintettek segítségét, 
pozitív hozzáállását, mert szépen csengő énekkel még szebbé válhatnak 
táncaink. 
 Az együtténeklés fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint a 
tavalyi évben elkezdett „Sing mit” kezdeményezés, amelynek folytatása 
lehetőséget nyújt minden énekelni szeretőnek arra, hogy önfeledten, csak 
saját magunk szórakozására dalolgassunk. 

 
TÁNC – DAL – ZENE 

A leányvári kulturális egyesület lapja 
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Húsvét tánccal 

 
Nem is gondoltuk, hogy Húsvét vasárnapján ilyen szép számú 

közönség fogja megtölteni kultúrotthonunkat. A megjelenő nézőknek ezúton 
is köszönjük érdeklődésüket.  

Táncos délutánunk megrendezését a blasbachi tánccsoport 
vendégszereplése miatt tettük erre az időpontra. Vendégeink a szereplésük 
előtt megtekintették falumúzeumunkat és nagy érdeklődést mutattak 
iskolánk irányában is. Sokat kérdeztek, érdeklődtek a faluban zajló német 
nyelvű oktatásról, kultúrcsoportjainkról. Tetszett nekik vendégszeretetünk, 
örültek a közös fellépésnek és tíz napos programjuk legszebb pontjaként 
említették a leányvári délutánt-estét. Közönségünk, mint mindig, most is 
magasra értékelte vendégeink produkcióját. 

 A pizzériában elköltött vacsora után zenekarunk muzsikája mellett 
szemmel láthatóan jól érezték magukat közöttünk. Igazi érdekesség volt az a 
fából készült a tánccsoport nevével ellátott tábla, amelynek másik oldala 
ügyesen kialakított pohártartóként is szolgált. Ezzel a leginkább péklapátra 
hasonlítható eszközzel kínálták végig a vendégeket a blasbachiak. 

Tánccsoportjuk vezetőjének elmondása szerint, náluk 
Németországban ritkaságszámba megy egy akkora létszámú tánccsoport, és 
főleg azt emelte ki, hogy a 17-30 éves korosztály szinte nem található meg 
ezekben a csoportokban. Mindkét lánya (15 és 18 évesek) játszik 
harmonikán és ismeri táncaikat, de nem hajlandóak felvenni a régi viseletet 
és kiállni a közönség elé. Nagyra értékelte, hogy ezt itt nálunk másként látja. 

Locsoló bált még tánccsoportunk nem rendezett, ebben az évben sem 
állt szándékunkban ezt megtenni. Végül is így összekötve vendégeink 
fogadásával elmondhatjuk, hogy a délután és az este is jól sikerült, aki eljött, 
kíváncsi volt ránk, remélem élményekkel gazdagodva tért haza. 



 
Kecskédi táncválogató 

  
 Tánccsoportunk még nem járt megyénk egyik legrégebben működő 
táncegyüttesének otthonában. Sajnos sofőrünk is ritkán tette ezt meg, mert a 
reggeli utazás átcsapott egy ismerd meg Komárom-Esztergom megye Tata 
és Oroszlány közötti részét című társasutazásba. Többszöri kérdezősködés 
és visszafordulások után szerencsésen megérkeztünk. 

Az ember mindig nagyobbra számít, de mikor rádöbben a kisebbre, 
kénytelen ezt is elfogadni. Mielőtt valakinek másfelé kalandoznának 
gondolatai, természetesen a színpad méretét kellett kicsinek elfogadnunk. 
Visszagondolva egy pár évvel ezelőtt a kis színpad is nagynak tűnt, most 
pedig már a szokásoshoz képest nagyobb méretű színpadokkal sincs olyan 
gondunk, hogy elveszünk rajta. Bejártuk a már kopottas, igen sokat látott 
színpadot és máris pörögtek az események, hiszen a délelőtti műsor első 
felében kaptunk lehetőséget. 

Magabiztos tekinteteket láttam közvetlen fellépés előtt, még a velünk 
most először fellépő, az új koreográfia fontos részét képező 
kisgyermekeknél is. Táncosaink és zenészeink az utóbbi időben tőlük már 
megszokott és elvárt teljesítményt nyújtották. Programunk végén a függöny 
mögött összecsapott tenyerek és boldog mosolyok jelezték, a zsűri 
döntésétől függetlenül úgy éreztük, érdemes volt ide eljönni. Gratulációkat, 
jókívánságokat, kérdéseket fogadhattunk, miként lehet az, hogy a tavalyi 
országos gyermekfesztivál döntőjébe bejutottatok és most itt is nagy 
létszámú csoporttal képviselitek Leányvárt? 

Rövid kis születés- és névnapi megemlékezés után délfelé indult a 
csapat vissza. Délután nyugodtan nézhettem a fellépő csoportokat és 
várhattam az értékelést. Vegyes érzelmekkel ültem a nézők között, néha 
legszívesebben felmentem volna táncolni, aztán voltak csalódást jelentő 
produkciók is. Fél öttől nyolcig tartott az öt főből álló északi és déli 
szakembereket felvonultató zsűri értékelése. Igen sok elbírálási szempont 
szerint mondta el mindenki, valamennyi csoportról a véleményét. 
Koreográfia, tánctudás, színpadi kép, viselet, viselkedés, tánctartás, 
hangulat, zene kiválasztása és előadása, éneklés… és még megannyi dolog, 
amelyre odafigyeltek a bírálók. 

Évekkel ezelőtt bántott a különféle bírálat, főleg azért, mert úgy 
hittem sokat dolgozunk, igyekszünk, és mégis ilyeneket mondanak nekünk. 

Visszagondolva ezekből sok mindent megfogadtunk, ma már inkább a zsűri 
építő szándékkal elmondott kritikáit szűröm le, és igyekszünk az így 
elmondottaknak valamilyen szinten megfelelni. Néhány apróság az 
elhangzott kritikákból: kitűzőket vegyétek le, túl laposak a lányok 
(fenékben), színesebbek lehetnének a ruhák, túlzott smink, néha egyesek 
gyorsabban pörögnek, eredeti-e a borosjenői, zenekarnál egyszer volt 
bizonytalanság. A következőket, mint pozitívumokat említették: jó kiállású 
táncosok, összeszokott párok, fiúk jó tartása, pontos viselet, egységes 
harisnya, szép hajfonatok, megfelelő koreográfia kiválasztása, a 
gyermektáncosok is ügyesek. 

Összefoglalva az értékeléseket, akárcsak tavaly az országos 
gyermektánccsoport válogatón most is úgy éreztem, táncosaink, zenészeink 
kiállták a próbát, a szakemberek támogatását elnyertük. Sikerült a kecskédi 
válogatón olyan hangulatot kialakítani, amely a találkozó nemes voltáról 
szól, és nem pedig a verseny, a mindenáron továbbjutni akarás 
görcsösségéről.  

E cikk írása közben, valahol itt jártak a gondolataim, amikor jött a 
hír, az északi válogatóból hat együttes jutott az október 26-án Csepelen 
rendezendő német nemzetiségi felnőtt tánccsoportokat felvonultató országos 
döntőbe. Csolnok, Dunaharaszti, Kecskéd, Solymár, Szigetszentmárton és 
Leányvár táncosai képviselhetik régiónkat.  

A tavalyi év eredményei alapján a gyermekek között is ilyen szinten 
vagyunk. Fontos számunkra az általunk kialakított folyamatos utánpótlás, 
gyermekeink egyre nagyobb sikere. Rajtunk kívül csak Solymár 
büszkélkedhet ezzel a kiemelendő teljesítménnyel. Jelenleg az igazi húzóerő 
a felnőtt csoportunk, az ő munkájuk, összetartásuk, hozzáállásuk, 
terhelhetőségük viszik pozitív irányba a többi csoportot. 

Számomra megmagyarázhatatlan furcsa érzés volt Csolnok színeiben 
látni azokat a leányvári fiatalokat, akik ezt az utat választották (kinek rossz, 
kinek jó nem tudom), de remélem a nálunk megtanult alapokat, most jól 
tudják szomszédjainknál kamatoztatni. Mindenesetre örömmel tölthet el 
bennünket, hogy mindkét együttes a döntő résztvevője.  

Ez a nap nyugodt kis szigetnek tűnt a minket körülvevő 
hatalomszerzésre és annak megtartására szinte semmitől sem visszariadó 
választási kampány közepette. 

A déli válogatóból bejutott csoportok: Nagymányok, Véménd, 
Mágocs, Pécs, „GJU” Bonyhád, „Kränzlein” Bonyhád. 

 


