
Mi várható még az idén? 
 

szeptember 21. Szár Szüreti rendezvény Felnőtt, Ifjúsági Z 
szeptember 28. Leányvár Falunap (5 éves a Leányvár Sramli) Mindenki Z 
október 5. Felsőgalla Szüreti rendezvény Felnőtt, Ifjúsági Z 
október 12. Leaányvár Kisebbségi önk. beszámolója Gyermek Z 
október 26. Csepel Országos felnőtt tánc döntő Felnőtt Z 
december 7. Leányvár Mikulás buli Mindenki Z 

 
 

Falunap szeptemberben. 
 

27-én 18 h   Dupla Kávé koncert 
  Flashdance tánccsoport  
 
28-án 15 h  Nemzetiségi Találkozó 

 -Térzene, felvonulás a templomkerttől 
  Vendégeink: Biatorbágyi Fúvószenekar, 
  Füzes Táncegyüttes Biatorbágy, 
  Szári Német Nemzetiségi Tánccsoport, 
  Magyarlapádi Táncegyüttes, 
  Pirospántlikás Zenekar. 

 -Az öt éves Leányvár Sramli köszöntése  
20 h  Bál 

A Leányvár Sramli és a Lustige Freunde 
zenekarok közreműködésével. 

 
29-én 16 h  Gyermek színház 
  -Kis Tücsök együttes előadásában 
  Gárdonyi Géza: Cifra mese 

 
Sok szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket a 

sportpályán felállított sátorban. 

 
 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári kultúrcsoportok lapja 

2002. szeptember 
 
 

Másként 
 

Az elmúlt évek alatt sok-sok fellépésnek örülhettünk, 
közeledünk a 175. szereplésünkhöz. Dorogon augusztus 20-án viszont 
olyan dolgot hoztunk össze, mint még eddig soha. 

Megérkezésünkkor már gyanút foghattunk volna, hiszen a 
főszervező azt kérte, hogy nézzük meg a színpadot, megfelelő lesz-e. 
Meg is tesszük ezt mindig, ha nem is járjuk be, de szemrevételezéssel, 
méreteinek megsaccolásával, az előttünk fellépő szereplők 
viselkedéséből következtethetünk. Színpadi szereplő rajtunk kívül nem 
volt, így végigjártam a focipályán díszesen kialakított „építményt”. A 
háromnegyed részében linóleummal borított alkalmi előadóhely 
látszólag jónak tűnt, bár nagyobbra számítottunk.   

A dorogi bányászzenekar és a majorett csoport szórakoztatta a 
pályaavatóra megjelent szépszámú közönséget és az ünnepi átadást 
megejtő ifjúsági és sportminisztert. Mindenki elmondta a mondandóját, 
majd zenekarunk a fűről kísért bennünket. Az első tánc közben valaki 
szólt, beszakadt a deszka. Gondoltuk viccelődik, vagy csak egy kicsit 
megbillent valami. A műanyag borítás miatt nem is láthattuk a falapok 
állapotát. Mindenki mosolyogva vidáman táncolt, mígnem egy lépésnél 
jómagam éreztem, hogy a linóleum nyúlik alattam, az egyik farekesz 
átszakadt. 

 Páran tovább ropták még egy kicsit, majd a zenekar is 
abbahagyta a muzsikálást, ők egyébként nem értették mi is történt. A 
közönség döbbent hallgatása mellett a fent említett főszervező szaladt 
és kérdezte: mi a gond? Látva az átszakadt, használhatatlan 
„tákolmányt”, kétségbe esve nézett ránk: most mi lesz? Levonultunk a 
közönség elé a pálya melletti salakra és ott folytattuk a műsort.  

A zene még nem is szólt, de a nézők már olyan lelkesedéssel 
tapsoltak, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. 



Másként „2” 
 
Szóltak már beszámolóink szép sikerekről, rengeteg néző előtt 

adott műsorokról, külföldi szereplésekről, nemzetközi fesztiválokról. 
Sajnos létezik egy olyan árnyoldal, amellyel néha nekünk is meg kell 
küzdenünk. 

Sok meghívást kapunk és igyekszünk is eleget tenni a 
legtöbbnek, de van mikor ugyanazon a napon kellene két helyen is 
lenni, van amikor a zenekar már foglalt. Az elv miszerint, egy 
elfogadott szereplést nem mondunk vissza egy esetleges kedvezőbb 
ajánlat esetén, jól működik. 

Szeptember elsején (vasárnap) délután két órára kaptunk egy 
ajánlatot az újpesti német kisebbségi önkormányzat elnökétől. Igen 
rugalmasan sikerült megegyezni a feltételekről, ment is minden a maga 
útján. Furcsa érzés kerített hatalmába, mikor megláttam a helyszínt és 
gondolom közülünk nemcsak én voltam ezzel így. Leginkább egy 
majálisra emlékeztetett bennünket a hintákkal, vizes csúszdákkal, 
vattacukor árusokkal, virslivel, fagyival és sörrel körülvett tér, 
amelynek szélein 10 emeletes panelházak álltak. 

A színpad nagy, erős és szerencsére fedett volt. Jól elfértünk 
rajta még a zenekarunkkal együtt is. Professzionális erősítést vehettünk 
igénybe, valamint öltözőként jól fűtött katonai sátrak álltak 
rendelkezésünkre, amelyek leginkább kemencére hasonlítottak. Rövid 
fényképezkedés után pontosan 14 órakor megkezdtük műsorunkat. 

A színpad előtti füves téren nehezen lehetett megmaradni a 
tikkasztó hőség miatt, így oldalról a söntés mellől néztek bennünket 
néhányan. A csapat becsületére válik, úgy táncoltunk - kísérőink 
örömére - mintha hűvös estén nagy nézősereg lelkesítő tapsa mellett 
tennénk.  

Az eredetileg megbeszélt félórás műsoridőt öt perccel 
megkurtították, majd villámtempóban kellett zenészeinknek is 
elhagyniuk a „világot jelentő deszkákat”. Meghívóink átérezték eme 
furcsa helyzetet és ígéretük szerint egy teljes estét betöltő programra 
hívnak majd bennünket, amelynek egy színházterem ad majd otthont. 

Vendéglátóink elismerése mellett az előre kialkudott fellépési 
díjat is átvehettük, ezen kívül azonban egyéb hasznunk ezen az 
iskolakezdős időben nem volt. Illetve annyi azért mégis, hogy készült 
egy pár jó fénykép a digitális „örökkévalóság” számára. 

Másként „3” 
 
Szeptember 27-ig kell leadni az összegyűjtött 

ajánlószelvényeket mindazoknak, akik polgármesternek, képviselőnek, 
német kisebbségi képviselőnek indulnak az október 20-án esedékes 
helyhatósági választásokon. 

Másként indulunk, mint az előző négy éves ciklusban, hiszen 
régi-új tagként ismét indul Kiss Lászlóné (Grósz Márta), Nagyné 
Engler Zsuzsa és Gerstner Ferenc (ők tagjai voltak az első német 
kisebbségi önkormányzatnak), mellettük Weiszenburger Bálintné 
(Klotz Ibolya) és Gáspár Tibor marad az elmúlt négy év kisebbségi 
önkormányzatából mint képviselőjelölt. 

A kavargó politikai viszonyok közepette az elmúlt időszakban 
gondot tudtunk fordítani a nemzetiségi óvoda és iskola valamint 
kultúrcsoportjaink szinten tartására, fejlesztésére. A jövőben is ezek 
köré tudjuk munkánkat építeni.  

Október 12-én a Kultúrházban lesz a leköszönő német 
kisebbségi önkormányzat beszámolója az elmúlt négy év történéseiről, 
ahová már most meghívjuk mindazokat, akik kíváncsiak a megtett út 
részleteire. Beszámolónkat követően gyermektánccsoportunk és 
zenekarunk rövid műsora után vendégül látjuk táncosainkat, 
zenészeinket, énekeseinket és természetesen néhány meghívott 
vendéget, segítőt. Másként zárunk le egy időszakot, mint ahogy eddig, 
de érzéseink szerint a mindennapi munkát ilyen módon is meg kell 
ünnepelnünk. 

A Falunap első napján 27-én kiderül kik azok, akik régi 
képviselőként, polgármesterként elindulnak az újabb megmérettetésre, 
illetve nyílván feltűnnek régi és új nevek azok között, akik a következő 
négy évre vállalnák a falu ügyes-bajos dolgait. Nyílván mindenki egy 
kicsit másként látja a dolgokat és más-más megoldást talál helyesnek. 

 Jó lenne egy olyan kampány valamennyiünknek, amelyben 
nem elsősorban a sárdobálás lenne a fő szempont, hanem a falu 
nehézségein segítendő, előre mutató javaslatok kerülnének előtérbe. El 
kell mindenkinek hinnie mindazokról, akik vállalják az indulást, hogy 
jót akarnak, jobbat akarnak és ezért hajlandóak különféle áldozatokra. 

 Gyorsan változó világunkban nem is tehetünk másként, 
minthogy alkalmazkodva a mindenkori hatalomhoz próbáljuk meg 
mindenkinek megteremteni a legkedvezőbb körülményeket. 


