
Milyen programjaink lesznek 2004-ben? 
 

1. február 7. Leányvár Táncos Falufarsang Z 
2. 2.20-2.22 Backnang Sváb bál Z 
3. május 30. Tatabánya-Alsógalla Pünkösdi Napok Z 
4. 6.25-6.27 Schönwald Európa nap Z 
5. 7.19-7.27 Riga Europeade  Z 
6. szeptember 25. Leányvár Falunap  Z 
7. december 4. Leányvár Mikulás buli Z 

 
2003. december 6-án, szombaton este hatkor érkezem. 

Remélem zenével, dallal, 
 tánccal fogadtok a Kultúrotthonban. 

 
 
 

 
 

 
 

Ajándékot hozok, ha jók voltatok,  
rágcsálni- és innivalót ti hozzatok. 

 
 

Sing mit! 
Töltsön velünk egy kellemes téli délutánt, ha kedveli és 

szívesen énekli német dalainkat! 
Sok szeretettel várjuk a Falumúzeumban  

2003. december 7-én, vasárnap 14 órakor. 
 

a Leányvári Dalkör 

 
 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári kultúrcsoportok lapja 

2003. december 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Békés Karácsonyi Ünnepeket és 
eseményekben gazdag 

Boldog Új Évet kívánunk. 



Mit csináltok? 
 
  A fenti kérdés szülők szájából az esetek nagy részében 
rosszalkodó gyermekeik tevékenységét számon kérendő szokott 
elhangzani. Nekünk csak így egyszerűen tették fel kérdést:  

- Mit csináltok mostanában?  
- Dolgos hétköznapokat élünk.- volt a válasz.  

 És valóban csoportjaink heti rendszerességgel, aktívan 
próbálják a már régóta ismert dalokat, táncokat és zenéket, de minden 
alkalommal sor kerül újak gyakorlására is. A közelmúltban lezajlott 
fellépések, zenész és énekes megyei CD felvétel, valamint az előttünk 
álló feladatok, mint az ősz, színnel töltik meg dolgos hétköznapjainkat.  
 Gyakorolnunk kell, mert mindig jönnek olyan felkérések, ahol 
még nem jártunk és természetesen ahová visszatérünk ott is elvárják a 
színvonalas műsorokat. Így van ez Backnangban (Németország) is, a 
lassan két évvel ezelőtti sikeres bemutatkozásuk után ismét felkértek 
bennünket egy szereplésre. A tizedik külföldi utunkra a régi, jól bevált 
koreográfiákkal és egy teljesen újjal is készülünk. A jövő évben két 
olyan németországi szereplésünk is lesz, ahova már mint visszatérő 
vendég kaptunk meghívást. Számunkra ez azt jelzi, hogy 
fellépéseinken nemcsak itthon, de külföldön is, a közönség és a 
szervezők szimpátiáját elnyerő előadásokat tartunk. 
 - Mit csináltatok?- Tehetnénk fel a kérdést. 

- Sok-sok énekkel, tánccal, zenével teli esztendőt zárunk az idén 
is. – Lehetne a válasz, tekintsünk hát vissza a lassan elmúló esztendő 
fellépéseire.  

A dorogi és zsámbéki sváb bálokon, majd a már több éve 
megrendezett leányvári Falufarsangon hangolódtunk rá a 2003-as évre. 
Gyermektánccsoportunk sikeresen teljesítette a pilisvörösvári 
előválogatót, majd az országos solymári döntőben arany minősítést 
szereztek zenekarunk hathatós közreműködésével. Húsvéti 
vendégfogadásunkon a schönwaldiak és vendéglátóik is maradandó 
élményekkel gazdagodtak. Második alkalommal rendeztük meg az 
Erdély Jenő dalkörtalálkozót.  

A rendezők összehangolatlansága miatt egy napon 
megrendezett bakonyszombathelyi és süttői megyei fesztiválokon 
vehettünk részt sikeresen. A nyári nagy meleg ellenére külföldi útjaink 
előtt igen jó lehetőség volt a táti, vecsési és visegrádi fellépés. A 
hauberni felejthetetlen napok után az igazi nagy kalandot természetesen 

szardíniai utunk jelentette. A pokoli hőség, az utazás, majd az 
elszállásolás körüli bonyodalmak ellenére nagyon szép emlékekkel 
térhettünk haza. A már említett őszi színeket Szendehelyen, Száron, 
Felsőgallán, és Falunapunkon láttuk, dalkörünk Csolnokon és 
Vértessomlón szerepelt sikeresen.  
 - Mit fogtok csinálni? – lehetne a következő kérdés 

- Még az idén Luca napján Dorogon várnak bennünket, lesz 
Mikulás-bulink és immár harmadszor hívjuk közös éneklésre a dalokat 
kedvelőket (Sing mit III.). 
 Hasonlóan az idei évhez a jövőben is igyekszünk eleget tenni a 
meghívásoknak, amelyek egy része már most kirajzolódni látszik 
(Falufarsang, Backnang, Alsógalla, Schönwald, Riga, Falunap…). A 
2004. február 14-én Tarjánban tartandó Komárom-Esztergom megyei 
sváb bálra szervezünk buszt, kérjük jelezze felénk mindenki, aki 
szívesen velünk tartana. 
 Örvendetesen megnövekedett gyermektánccsoportunk. Az új 
belépőkkel, akik között sok fiú is van, 40 főre emelkedett a létszám, a 
még kisebbek 26-an, míg az ifjúsági-felnőtt táncosaink 35-en vannak. 
Jelenlegi 101 főt számláló csapatunk nagyobb feladatot ró 
táncoktatóinkra is. Terveink szerint tánctanáraink számát is szeretnénk 
növelni, ez azért is fontos, mert az idei tanévben sikerült csatlakoznunk 
egy győri székhelyű művészeti iskolához.  
 -Mit csináltok?  

-Most éppen köszönet mondunk minden énekesnek, 
zenésznek és táncosnak az egész évi magas színvonalú 
munkájukért. 

Német Kisebbségi Önkormányzatunk és 
kultúrcsoportjaink nevében ezúton is köszönjük 
mindazoknak a segítségét, akik hozzájárultak 2003-as 
programjaink, fellépéseink sikeres lebonyolításához.  

 
Europeade Riga 2004 

A minap megkapott jelentkezési dokumentumok 
átolvasásánál kiderült, hogy az eddig március 1-ig 
fizethető részletet a jövő évben már február 1-ig kell 
átutalni. Így az első részösszeg összegyűjtését 2004. 
január 15-ig kell megtennünk! 


