
Milyen programjaink lesznek még idén? 
 

október 22. Piliscsaba  Gyermek  
október 26. Csepel Országos felnőtt döntő Felnőtt Z 
november 16. Leányvár Búcsú bál Felnőtt, Ifjúsági Z 
december 7. Leányvár Mikulás buli  Mindenki Z 
december 13. Dorog Luca napon Karácsony felé Felnőtt, Ifjúsági  

 
 

 
 

 Közös célkitűzéseink és terveink alapján alakult az öt főből álló 
német kisebbségi képviselőjelöltek listája. Az első 1994 és 1998 között 
működő testületből hárman, míg a jelenlegiből ketten vállalták az 
ismételt megmérettetést. 
 Törvény szerint Leányváron a német kisebbségi önkormányzat 
öt tagból állhat, így mindenkinek módjában áll mind az öt jelöltünkre 
szavazni.  
Kiss Lászlóné (Grósz Márta), Nagyné Engler Zsuzsa, 
Weisenburger Bálintné (Klotz Ibolya), Gerstner Ferenc és Gáspár 
Tibor az alábbi programot tartja fontosnak az elkövetkező négy évben: 
 
 
Nemzetiségi óvodánk és iskolánk helyi  
programjának támogatása. 
Működő kultúrcsoportjaink fejlesztése.  
Hagyományaink, kulturális értékeink ápolása, 
megőrzése. 
Testvértelepülés keresése, kapcsolat kialakítása. 
Kulturális rendezvények szervezése. 
Pályázati lehetőségeink maximális kihasználása. 

 
 

Kérjük Önöket, vegyenek részt a szavazáson és támogassák 
 német kisebbségi jelöltjeinket is. 

 
 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári kultúrcsoportok lapja 

2002. október 
 

 
 

5 év 
 

Az ötös szám bűvöletében telt el az immár szokásossá vált őszi, 
az idei évben már „Falunap” nevet viselő rendezvényünk. Ez volt az 
ötödik „sátoros” program kis falunkban és a Leányvár Sramli öt éves 
évfordulóját ünnepeltük. 

Számokat, évfordulókat látva hajlamosak vagyunk a 
visszaemlékezésre, a múlt felidézésére. Tegyük meg, lássuk mi is 
történt az elmúlt időben őszi rendezvényeik viszonylatában. 

Az elsőt még 1998-ban néptánccsoportunk kezdeményezésére 
Fazekas Éva megsegítésére rendeztük. Az akkori időben kialakult 
helyzet miatt az önkormányzattól nem túl sok segítséget kaptunk, 
minden munkát magunk végeztünk, a pénzügyeket jótékonysági alapon 
finanszíroztuk. Számunkra szinte hihetetlenül nagy sikere volt az első 
sátrasnak. 

A következő évben ismét nekivágtunk, akkor már mint német 
kisebbségi önkormányzat igyekeztünk a templom felújításához 
hozzájárulni, ami a falubeliek hathatós segítségével igen szépen 
sikerült. 

2000-ben tánccsoportunk öt éves fennállásának ünneplése adott 
okot az újabb leányvári sátras buli megrendezéséhez. A siker nem 
maradt el, de az újabb sátor kényszerű bérletével lényegesen 
megemelkedtek a költségeink, így a táncosaink által megkeresett 
pénzünk egy részét kellett rááldoznunk. 



A negyedik alkalmat az általunk elvállalt Komárom-Esztergom 
Megyei Német Nemzetiségi Kultúrfesztivál szolgáltatta. Ezt a nagy 
volumenű eseményt csak közös összefogással a leányvári 
képviselőtestület hathatós anyagi és erkölcsi támogatásával tudtuk 
megvalósítani.  

Megyénk szinte összes német nemzetiségi kultúrcsoportja 
bemutatkozott, és valamennyien élményeikben gazdagodva, jó 
tapasztalatokkal tértek haza. 

2002-ben már Falunappá fejlődött programot sikerült 
megrendezni. Pénteken a Dupla Kávé műsora és több Flashdance 
tánckar szórakoztatta a szépszámú közönséget. Szombaton a rossz idő 
ellenére teljesen megtelt a több mint 500 m²-es rendezvénysátor, ismét 
láthatott a közönségünk vendégszereplőket és természetesen 
kultúrcsoportjaink is műsort adtak, amelyet az óvoda és az iskola 
előadása jól egészített ki. 

Biatorbágyiakkal, Száriakkal és Magyarlapádiakkal közösen 
ünnepeltük a Leányvár Sramli fennállásának ötödik évfordulóját. 
Bizony öt éve már, hogy a jelenlegi csapatból többen –Weisenburger 
Csaba, Gerstner Tamás, Witzenleiter Zoltán és Leányvári Gábor- 
elindultak a zenekarrá válás rögös útján. Nem volt egyszerű, hiszen sok 
segítség kellett mind erkölcsileg, mind anyagilag, addig a pillanatig, 
amíg eljutottunk odáig, falunknak zenekara van. 

Mikor is következett ez be, már nehéz lenne megmondani, mert 
voltak mindig bíztató jelek, de akadtak botladozások is tánccsoportunk 
kíséretében, majd később az önálló megmérettetéseken. Az alapító 
tagokhoz idő közben csatlakozó muzsikusokkal – Frank György, 
Kelenföldi Csaba, Kosztka Róbert és Kosztka Viktor- lett teljes a 
csapat, az igazán nívós eredményeket a fiúk közösen érték el. Walczer 
Csabi elhúzódó lábfájdalmai miatt, ami megakadályozza táncainkban 
való részvételét, többször játszott mostanában zenekarunkban.  

Hol van már a kezdeti, elbújunk a kotta mögé állapot, ne is 
lássák ki játszott hamisan. Sok-sok gyakorlással, a kellő rutin 
megszerzésével érhettük el szép eredményeinket. A zenészek egyre 
meggyőzőbb teljesítményének igazi kovácsa tudott lenni Gyarmati 
Gyuri, aki kezdettől fogva energiát nem spórolva alakította, javította a 
csapat zenei tudását, ha tudott maga is játszott, ha kell kottát javít, ha 
kell újat ír, ha kell beül a dob mögé, ha tud eljön velünk szerepelni. 

 

Helyi kisebbségi önkormányzatunk elmúlt 4 éve 
 
 Számunkra nagyon gyorsan telt el az elmúlt négy esztendő, ami 
tánccsoportos szülők bekerülésével kezdődött a helyi német kisebbségi 
önkormányzatba. Valamennyien tudtuk, hogy nemcsak a tánccsoport, 
hanem a faluban már régóta működő német nemzetiségi óvoda és 
iskola, valamint a többi kultúrcsoport felé is felelősséggel tartozunk. 
 Meg kellett szoknunk a hivatalos formulákat, ha kellett 
bizonyos dolgokban szavaztunk, költségvetést készítettünk és 
módosítottunk, törvény által előírt dolgoknak próbáltunk eleget tenni. 
Elkülönített számlaszámunk lett, bankkártyával juthatunk pénzeinkhez. 
Huszonöt testületi ülésünk közül mindössze egy maradt el 
határozatképtelenség miatt.  
 Szűkös állami támogatás mellé igyekeztünk pályázatok útján 
rendezvényeinkhez anyagi forrásokat szerezni. Sajnos bútoraink egy 
részének elhelyezése a mai napig megoldatlan, míg egy másik részét 
kultúrházunkban tudjuk használni. Hagyományőrző esküvőről készült 
fényképeket többszöri felajánlásunk ellenére sem fogadta el a „nagy” 
önkormányzat, így a házasságkötő terem ma is csupasz falakkal 
szerénykedik. 
   Közösen örülhettünk a Leányváron megrendezett Komárom-
Esztergom Megyei Német Nemzetiségi Kultúrfesztiválnak, Erdély Jenő 
Dalkörtalálkozónak, sátras rendezvényeinknek, falumúzeum avatásnak, 
táncos farsangoknak, … 
 Iskola igazgató és óvoda vezetői pályázatok elbírálásánál a falu 
vezetése elfogadta ajánlásunkat, és úgy érezzük mindkét esetben jól 
ajánlottunk/választottunk.  
 Az első hivatalosan megválasztott kisebbségi önkormányzat 
által elkezdett munkát igyekeztünk úgy folytatni, hogy minden 
korosztály érezhesse, falunkban valóban működnek mindazon dolgok, 
amelyek sokunk számára fontosak:  

német nyelvápolás az óvodában és iskolában,  
német nemzetiségi kultúrcsoportjaink fejlesztése, 

hagyományaink fenntartása,  
kulturális értékeink megőrzése. 


