
Milyen programjaink lesznek az idén? 

 
Megbeszélés 

 
Csodálkozással és keserűséggel teli érzésem volt mindig, ha néha-néha 

magam mentem el gyermekeim szülői értekezletére. Szüleim és ez idő tájt magunk, 
mint szülők sem hagytunk ki egyetlen egy alkalmat sem, még ha általában nem is 
miattam és most nem a lányaink miatt kell ezeket összehívni.  

Ugyanígy csodálkoztam, amikor januári megbeszélésünkre jó, ha húszan 
voltak kíváncsiak, és keserűség fogott el, miért is kell megbeszélést tartani? Akinek 
gondja van majd megkeres, akinek szüksége van valamire úgyis megtalál, ezen 
kiadványon keresztül is megkaphatja a szükséges információkat (valóban mindenki 
megkapja?). Mégis csak kell, hiszen a megjelent húsz érdeklődő többet szeretne tudni 
az átlagnál, jobban érdeklődik dolgaink felől, mint a többiek.  

Reményeink szerint a következő beszámolóra többen lesznek kíváncsiak!? 
 

Nuoro 
 

Röviden a programról: 07.14-én (hétfőn) reggel indulás,  
15-én egész napos városnézés Rómában, este behajózás, 23h indulás 

Szardínia szigetére, 16-án megérkezés Nuoroba,  
07.16-20 Europeade rendezvényei  

(16-án estétől 21-én reggelig kapunk teljes ellátást),  
21-én egész napos tengeri fürdőzés, 19h indulás Olbiából Genovába, 
22-én 10h partraszállás, 23-án (szerdán) kora délután hazaérkezés. 
A hajókra történő korrekt regisztráció miatt, január 28-án le kell 

adnunk a pontos létszámot. Az első összeget (40 Euro/fő részvételi díj,  
25 Euro/fő hajózási díj) február 24-én kell átutalnunk,  

(12 000,- Ft-ot hozzon minden résztvevő február 24-ig),  
a második ugyanilyen részlet május 10-én lesz esedékes.  

 
 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári kultúrcsoportok lapja 

2003. január 
 
 

Szilveszter 2002 
 
 Ismét bizonytalanság előzte meg az évforduló bálját. Nem mozgolódott 
senki a buli megrendezése ügyében.  
 Többen kérdeztek ezzel kapcsolatban, miért nem lesz semmi a 
kultúrban? Valóban, 1998-ban rendeztünk utoljára szilveszterkor bált (előtte 
1995-től minden évben szerveztünk). Aztán 99-ben, a 2000-be történő ugrás miatt 
az önkormányzat vállalta magára ezt a „nagy” feladatot, a következő évben az 
igazi ezredfordulón falunk zenekara Pilisszentkereszten játszott (Leányváron 
senki nem kívánt szervezkedni). 2001-ben a kultúrotthon vállalta, és teljesítette, 
hogy legyen ismét bál Leányváron. A legutóbbi alkalmat megint csak nem akarta 
senki sem kihasználni. Miért is nem, kérdezhetjük.  
 Több oka is lehet ennek, egyrészt felelősséggel felvállalni egy bál 
megrendezését manapság nem oly egyszerű dolog. Több kérdés is felmerülhet, 
úgymint: lesz-e elég jelentkező, mekkora összegű legyen a belépő, kell-e műsor, 
vacsora, tombola, miképp díszítsük a termet…Tépelődni lehet azon, vajon 
mindenki jól fogja-e magát érezni, nem lesz túl drága a büfé, tetszeni fog a 
zenekar muzsikája, jó helyen van-e a kijelölt asztal… 
 Egy ideig még össze tudtuk számolni az általunk rendezett bálokat, aztán 
elveszítettük valahol a fonalat és már nem tudjuk pontosan megmondani, de 
valahol 25-nél tarthatunk. Melyik, miként sikerült, ezt az ott levőknek kellett 
eldönteni, egy biztosan elmondható, mai megváltozott világunkban nincsenek 
már (vagy nagyon ritkák) azok a csoportok, akik felvállalnák bálok szervezését. 
Az élő példa erre Leányvár esete, hiszen tánccsoportunk és zenekarunk 
segítségével az elmúlt évben négy bált (Farsang, Húsvét, Falunap, Szilveszter) 
szerveztünk, ezeken felül más rendezésében egy asszonybál és a búcsú bál volt 
még. 
 A rég elmúlt időkhöz képest Leányvár viszonylatában ez a szám igen 
kicsi. Nincs már az emberek java részében egy felfokozott várakozás az ilyen 
események hallatán. Kicsit talán zárkózottak lettünk, csak kis baráti 
társaságokban gondolkodunk, elkényelmesedtünk, elpuhultunk, elhisszük, hogy 
pihennünk kell, nem ereszkedünk le egy falusi bál színvonalára, vagy csak 
egyszerűen nincs kivel elmennünk. 
 Köszönjük vendégeinknek, akik megtiszteltek jelenlétükkel és 
minket választottak, nem pedig a „Nagy testvér” irányította „Való világot”. 

február 1. Zsámbék Sváb bál Felnőtt

február 15. Dorog Dorogi Sváb bál Felnőtt Z

március 1. Leányvár Táncos Falufarsang Mindenki Z

március 28. Leányvár Németországi vendégek Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt Z

március 29. Pilisvörösvár Országos gyermek táncválogató Gyermek Z

április 5. Leányvár Erdély Jenő Dalkörtalálkozó Dalkör

április 20. Leányvár Húsvéti vendégfogadás (Schönwald) Gyermek, Ifjúsági, Felnőtt Z

07.14--07.23. Nuoro (Szardínia) Europeade Felnőtt, Ifjúsági Z

szeptember 27. Leányvár Falunap Mindenki Z

december 6. Leányvár Mikulás buli Mindenki Z



Január 11. 
 
 A 2003-as év második szombatja, kemény tél, mínusz tíz fok alá 
süllyedő hőmérséklet, az egész országot elborító havazás. 
 Mindén év második szombatja a magyarországi németek napja, amely 
alkalomból immár hetedszer gyűlhettünk össze az egész országból. Mint 
minden évben, megyénkből most is külön busz szedte össze azokból a 
falvakból a két-két megbízottat, ahol német kisebbségi önkormányzat alakult 
az elmúlt év választása során. Sok ismerősnek örülhettünk már az utazás alatt 
és később még többnek a MOM művelődési házában, amely harmadszor adott 
otthont a műsornak (előző években a Kongresszusi Központ illetve a Vigadó 
volt a színhely). 
 A magyar és a magyarországi németek himnuszának eléneklése után a 
szokásos újévi köszöntő hangzott el az országos német önkormányzat 
elnökétől, a kormány megbízottja is németül üdvözölt bennünket, bár a 
„Selbstverwaltung”-nak többször is nekifutott, de végül is valahogy 
kimondta. Szomorúbb volt, amikor az előző években életmű díjat kapott, a 
tavalyi év végén elhunyt két díjazott emlékéért egy perces néma felállással 
adóztunk. 
 Aztán ment is minden a maga útján tovább, színházi produkciók, 
énekkarok, tánccsoportok, fúvószenekarok, művészi és népi szólisták 
követték egymást. Az életműdíjak átadásánál ismét örülhettünk, hogy 
megyénkből Rieder Antalt és Fódi Jánost követően Klinger Lőrincné is 
magkapta eme kitüntetést. Nem is olyan egyszerű dolog ez, hiszen az egész 
országból évente mindössze három jelölt kaphatja meg az elismerést. Az 
országosan is ismert híres koreográfus Manninger Miklós például másodszori 
jelölésre szintén az idén kapta csak meg az arany gyűrűt. 
 Talán a legemlékezetesebb pillanat az volt, amikor a szájharmonikán 
és kis gombos harmonikán játszó idős nénike dal közben hagyta abba a 
műsort. Egyszer-kétszer még nekidurálta magát, majd sikeresen befejezte a 
közönség nagy ovációja mellett. Később a vele folytatott beszélgetésnél derült 
csak ki, hogy azért hagyta abba, mert véletlenül nem azt játszotta, ami a 
műsorfüzetben volt. Meg is jegyezte, hiába hetven felett a színpadra menni 
nem is olyan egyszerű, főleg ha az ember nem ismeri a kottát és csak úgy 
hallás után játszik. 
 Jó volt találkozni, beszélgetni, azokkal, akik hasonló cipőben járnak, 
mint mi. 

Támogatási díj 
 

Kérünk minden táncost, hogy a tavalyi évben elmaradt  
1 500,- Ft-os támogatási díjat mindenki juttassa el a 

csoportvezetőkhöz legkésőbb február 15-ig! 

Megyei Sváb bál! 
 

 Február 22-én lesz megyénk hivatalos minden évben megrendezett 
Sváb bálja Várgesztesen. A budapesti gálán kérdeztem Frank Gyurit (nem 
dobosunkat, hanem az újraválasztott megyei kulturális bizottság elnökét), 
hogy mi lesz pontosan. Jószerivel csak a dátumot tudta megmondani semmi 
egyebet, mindent a helyi szervezők intéznek. 
 Gondoltam rákérdezek a gesztesieknél, meg is tettem. Kedves hangú 
hölgy a hivatalban nem tudta a polgármestert kapcsolni, de szívesen segített. 
Épp akkor készítette a plakátot, amin 3 000,- Ft-os belépő szerepelt 
vacsorával, azt már nem tudta megmondani, hogy vacsora nélkül is kérhető-e 
jegy. Milyen műsor lesz kérdeztem? Műsor az természetesen lesz, de a 
fellépőkről még nem tudott információt adni, viszont egy 16 fős törökbálinti 
zenekar fog játszani hallhattam.  
 Furcsa, megyénkben és természetesen Várgesztes környékén is 
jobbnál jobb zenekarok vannak. Miért kell máshonnan hívni muzsikusokat, 
talán megkeresték a szervezők megyénk zenekarait és nem vállalta senki? 
Nyílván nem ez történt, hiszen évek óta járunk ezen eseményre, mindig 
megyei énekesekkel, táncosokkal, zenészekkel találkozhattunk a fellépők és a 
bálozók között is. Első meglepetésemben már a telefonban kifejtettem 
véleményemet, talán már nem is akarunk olyan nagyon elmenni a „megyei” 
sváb bálra?! 
 Újabb telefon Frank Gyurinak, aki elmondása szerint a hét végén fog 
beszélni a szervezőkkel és nem tudott a „vendég” zenekarról, az előzetes 
egyeztetésen megyei kultúrcsoportokról volt szó. Szerinte a megyei 
zenekarokkal nem tudtak időt egyeztetni!? Késő bánat eb gondolat, nyílván a 
már felkért zenekar fog játszani, viszont ez a dolog nem jó egy olyan 
megyében, mint a miénk, ahol igen sok dalkör, tánccsoport, zenekar működik. 
Kicsit tovább szaladva, azért arra jobban oda kell figyelnünk, hogy a jövőben 
csak saját Komárom-Esztergom megyénk aktív együttesei közül 
kerülhessenek ki a megyei sváb bálon fellépők. 
 Ezután kicsit rossz szájízzel ugyan, de hívunk minden kedves 
érdeklődőt február 22-ére Várgesztesre a Komárom-Esztergom Megyei 
Sváb bálra. Több jelentkező esetén külön autóbuszról tudunk gondoskodni. 
Bizonyára hamarosan minden apró részletről tájékoztatást kapunk, amely után 
nem zsákbamacskát kell vásárolnunk.     
 

Táncos Farsang 
 
Szokásos táncos falufarsangunk az idén igen későn, március 1-én lesz. 

Kérjük a már eddig többször megtapasztalt segítségét mindenkitől a délutáni 
rendezvénnyel és esti bállal kapcsolatban, valamint várjuk a tombola tárgyakat, és 
ötleteket. 


