
Milyen programjaink lesznek még idén? 
 

november 16. Leányvár Búcsú bál Felnőtt, Ifjúsági Z 
december 7. Leányvár Mikulás buli  Mindenki Z 
december 13. Dorog Luca napon Karácsony felé Felnőtt, Ifjúsági  

 
 

 
 

 Túl vagyunk az önkormányzati választásokon, sőt már mindkét 
testület megtartotta alakuló ülését, ahol a megválasztott képviselők 
letették a következő négy évre szóló hivatali esküt. 

Kiss Lászlóné (Grósz Márta), Nagyné Engler Zsuzsa, 
Weisenburger Bálintné (Klotz Ibolya), Gerstner Ferenc és Gáspár Tibor 
a környék, valamint a hasonló összetételű falvak szavazatarányait 
messze meghaladva kerültek a helyi német kisebbségi 
önkormányzatba. 

Gerstner Ferenc korelnök irányításával a helyi választási 
bizottság elnöke Pfluger Antalné (Gerstner Mária) ismertette első 
ülésünkön a szavazás eredményét, majd az eskü után egy tartózkodás 
mellett négy igen szavazattal újra Gáspár Tibort választotta a testület 
elnöknek. Elnökhelyettes Nagyné Engler Zsuzsa lett, aki a legtöbb 
szavazatot kapta. November 19-én tartjuk a legközelebbi 
megbeszélésünket. 

A nagy önkormányzat első ülésén kijelölte a különböző 
bizottságokat és tagjait. A minket leginkább érintő változás a kulturális 
és oktatási bizottság különválása a sporttól. A sport nem önállósodott, 
hanem a környezetvédelemmel együtt került egy másik bizottságba. 
Óvodával iskolával, kultúrházzal, csoportjainkkal foglalkozó bizottság 
tagjai: Tóth János elnök, Gálicz Ferenc és Papp Pál.  

Rögtön egy érdekesség, amely a Leányvári Közügyek sorsát 
érinti, miszerint az önkormányzat nem lehet szerkesztője semmiféle 
lapnak. Teljesen új módon (önálló szerkesztővel) kell kiadni a helyi 
újságot, amelyről a testület részéről Gálicz Ferenc média felügyelőnek 
kell gondoskodnia. Izgalommal várjuk a megújuló helyi lap 
megjelenését!  

 
Köszönjük Önöknek, hogy részvettek a szavazáson és támogatták 

német kisebbségi jelöltjeinket. 
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Bronz 
 

Október 26-án a csepeli munkásotthon adott otthont a 14. 
német nemzetiségi felnőtt táncegyüttesek országos döntőjének. 
Baranya, Tolna, Pest és Komárom-Esztergom megyékből 12 csoport 
került ide. Mi az áprilisi Kecskéden rendezett előválogatóból jutottunk 
tovább. 

Erre az alkalomra kiadott kis könyvecskében minden csapat 
rövid bemutatkozását végigolvasva mindenki érezhette, olyan 
környezetbe kerültünk, ahol 25-30 éve működő együttesek mellett a 
fiatalabbak aránya igen csekély.  

Maga a „verseny” jó hangulatban, olajozottan zajlott. Sokan 
voltunk mégsem volt kapkodás, ideges rohangálás, hangoskodás, 
türelmetlenkedés.  Nyugodtan zajlottak a délelőtti próbák, az ebéd, 
majd a programok bemutatása is, nem jelentett problémát az 
eredményhirdetés kisebb csúszása sem. 

A műsor első felében fellépő hat csoportot teljes egészében 
sikerült végig néznem. A sorsolás útján eldöntött sorrendben fellépők 
között volt ebben a szakaszban is arany, ezüst és bronz kategóriát 
kapott együttes. Érdekes volt a műsorvezető felhívása az első három 
(véletlenül éppen déliek voltak) együttes szereplése után felhívta a 
közönség figyelmét, hogy sok munka van ám ezekben a produkciókban 
tessék jobban tapsolni?! 

A közönség nem az utcáról jött, hanem inkább a csoportokat 
kísérők és maguk az éppen fellépés előtt vagy már a szereplésen túl 
lévő táncosokból tevődött össze. Furcsa érzés kerített hatalmába a 
valamikori Vörös Csepel „patinás” színháztermében – ismét 
parancsszóra kell tapsolnunk? Többen is elmondták ezzel kapcsolatban 
véleményüket: majd akkor tapsolunk, ha igazán nekünk tetsző előadást 
látunk. Puff neki szegény zsűri ott ül és mérlegel kinek jusson 



nemesebb érem, de magyarázkodniuk nem kell, ha a közönség 
szimpátiáját elnyerők csak bronzot kapnak és olyanoknak jut arany 
kiket szinte csak protokoll taps illet. 

Vásárhelyi Laci bácsi szavait tudom idézni: „Ne versenyezni 
menjünk, adjuk csak saját magunkat a színpadon és ha a zsűri 
valamivel jutalmaz bennünket fogadjuk el.” Bölcs és megfontolásra 
érdemes szavak, bár a kisördög mindig ott motoszkál a résztvevőkben, 
talán számít, hogy ki hány éve van ebben a körben, vagy kit tol előre 
bizonyos szempontok szerint az értékelő szakember… 

Elégedettek lehetünk, országosan minősített lett 
tánccsoportunk és zenekarunk, valamennyien úgy éreztük 
megérdemeltük a kapott díjat, a közönségnek nem kellett külön szólni 
na most tapsoljanak. A színpad mögött a vasajtók jótékony 
hangszigetelése ellenére a fellépésre váró Lustige Spatzen zenekar 
tagjai gratuláltak nekünk, majd mikor azt mondtuk nem is láttatok 
bennünket a feleletük csak ennyi volt, de hallani hallottuk. 

Visszanézve a második részét a döntőnek valóban döbbenetes 
különbség volt érzékelhető a dunaharaszti és a leányvári táncosok 
kapott tapsa (mindkét csoport Wenczl József koreográfiáit táncolta) és 
egy-két előttünk-utánunk fellépő arany díjazású együttes fogadtatása 
között. Szép dolgokat láthattunk mindenkitől, voltak színpadi művek 
sok-sok ember felvonultatásával, voltak látványos kellékek, 
iszogatások, beszólások és énekek, voltak olyanok akik „csak” 
táncoltak.  

Látva a sok szép viseletet, a gyönyörűen befont hajakat, a 
szinte minden részletre kiterjedő alaposságot, mégiscsak szemet szúr, 
amikor utcai divatos nadrágban, makkos cipővel, fehér zoknival 
mennek aranydíjasok a színpadra. Bennünket sok kritika ért mikor 
kezdők voltunk, tanultunk belőle, igyekszünk a részletekkel is 
foglalkozni, látszik ez valamennyi korosztályunk fellépésein is. 
 Reméljük, hogy a minket elkísérő hazai közönségnek nem 
okoztunk csalódást és egy tartalmas szép napot  élhettek át velünk. 
 

Köszönet minden résztvevő  
táncosnak és zenésznek,  

Wenczl Józsinak és Gyarmati Gyurinak! 
 

Terveink 
 
Bizton állíthatjuk, hogy csapatunk az átlagéletkor tekintetében 

az országos felnőtt táncfesztivál mezőnyének legfiatalabb tagja volt, 
még úgy is, ha a négy gyermek fellépőt nem számítjuk bele. Felnőtt 
kategóriában mérettünk meg, bár jó páran még nem töltötték be azt a 
bizonyos tizennyolc éves határt. Ez számunkra igen fontos, mert az 
ifjúsági korosztály beépítése a felnőttek közé mostanában kiemelt 
szerepet tölt be táncos mindennapjainkban.  

Az elkövetkező években gyermektánccsoportunk 11-12 éves 
tagjai képezik majd az ifjúsági csoportot és a jelenleg 14-16 évesek a 
felnőtt csoporthoz kerülnek. Némi problémát jelent a kultúrházunk 
befogadó képessége, nagy létszámunk miatt a színpadon már rég nem 
tudunk gyakorolni, fellépéseken is csak korlátozott létszámban tudjuk 
azt használni. Közös ifjúsági-felnőtt próbák esetén még a teljes 
nagyterem is kicsinek bizonyul és nem utolsó sorban ezeken a 
próbákon táncosainktól nagyobb fegyelmet kell elvárni, ami nem 
mindenkinek nyeri el tetszését. 
 A jövő nem hozhat mást, mint ifjúsági táncosaink 
felzárkóztatását a felnőttek közé és el kell fogadnunk a felkerülő több 
lányt mint fiút. Nem lehet akadálya továbblépésünknek  az, hogy 
lányainknak fel kell dolgozni a tényt: továbbiakban nagyobb mértékben 
kell osztozni a fiúkon. Ezzel újabb próbát kell kiállnunk, hiszen eddig 
szinte zökkenőmentesen tudtuk befogadni az ifjúsági csoport néhány 
fiú tagját, akik jelentősen javították a fiú-lány arányt. Most egyre 
inkább a lányokat is be kell vonnunk ebbe a körbe, mert nem 
engedhetjük meg a változások miatt esetleg bekövetkező 
lemorzsolódást. A felnőtt csoport lányainak biztosítani kell a feljövők 
támogatását a feljövőknek pedig fel kell nőni a feladathoz pótolniuk 
kell a koruknál fogva még meglévő táncbeli hiányosságokat. Ez 
vonatkozik ifjúsági csoportunk mindazon fiú tagjaira is, akik még nem 
tagjai a jelenlegi felnőtt keretnek. 
 Természetesen nem mehet egyik napról a másikra az 
összeolvasztás de egyre sűrűbben kell közös próbát tartanunk, hogy 
közös fellépéseinken összecsiszoltan menjenek dolgaink (ezt az 
igényüket a felnőtt csoport tagjai is kifejezték). Célunk a jövőben nem 
lehet más, mint az egyre magasabb szintű produkciók bemutatása mind 
hazai mind külföldi fellépéseinken. 


