
Milyen programjaink lesznek az idén? 

 
Március 

 

 Tavaszváró hónap, nőnappal, 48-as forradalom megemlékezéssel és a kitelepítés 
szomorú évfordulójával. 
 Kinek mit jelent? Kitelepítőknek az akkori hatalom téves kollektív büntetésének 
szigorú végrehajtását. A kitelepülteknek szülőhazájuk kényszerű elhagyását. Az itthon 
maradottaknak rokonaik elvesztését, identitásuk sárba tiprását, anyanyelvük, kultúrájuk, 
hagyományaik semmibe vevését.  
 57 évvel -a fogd a batyudat és irány a vagon- eljárás után az EU kapujában állva 
tudjuk, hogy a szétszakított családi láncot, melynek egy darabja 1000 km-re hullott, már 
senki és semmi nem tudja összekovácsolni! 
 A számunkra kötelező megemlékezést a templomunkban elhelyezett 
márványtáblánál március 23-án a nagymise keretein belül fogjuk megtartani. 

 
Vendégvárás 

 

Gyorsan közeledik nagypéntek, amikor is schönwaldi vendégeink 
megérkeznek, és velünk töltik a húsvéti ünnepeket. 

Minden táncos-zenész-énekes család segítségét kérjük vendégeink 
elhelyezésében. Fontos tudnunk, hogy hány embert áll módunkban elszállásolni 
saját erőből, kell-e „külső” segítséget kérnünk, esetleg néhány fő szállodai 
elhelyezéséről gondoskodnunk. Kérésünk családonként két fő elhelyezése péntek, 
szombat, vasárnap és hétfő éjszakára és amennyiben lehetséges a reggelik 
biztosítása.  

Az idei év anyagilag megterhelő lesz külföldi utunk és a gyermekcsoport 
esetleges hazai táborozása miatt, ezeket a dolgokat csak úgy tudjuk véghezvinni, ha 
nem kell szállodai ellátást fizetnünk vendégeinknek, az étkeztetés és a múzeumi 
belépők így is komoly összeget jelentenek. 

Az idő rövidsége miatt március 9-ig várjuk a szállásadók jelentkezését! A 
teljes program kialakítása 11-én a tanácsteremben lesz német kisebbségi 
önkormányzatunk ülésén, ahova várjuk az érdeklődőket. 
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Első ülés / 2003 
 

 Német kisebbségi önkormányzatunk idei első ülését február 4-én 
tartotta. Törvényileg előírt első dolgunk az idén is, mint minden évben 
saját költségvetésünk megalkotása volt. 
 Joggal merül fel a kérdés, milyen kiadásaink lesznek az idén és 
azokat miből fizetjük? A bevételi oldal az egyszerűbb, hiszen a tavalyról 
áthozott (megspórolt) pénzek illetve az állami támogatás áll 
rendelkezésünkre. Állandó költségeink: telefondíj, másoló anyagok, 
újságok előfizetése, kultúrcsoportjaink működési/nevezési díjai. Ezen 
kiadásaink mellett támogatni óhajtjuk az idén is az óvoda és az iskola 
német oktatását, csoportjaink utazását fellépéseikre. Természetesen 
elkülönítettünk pénzt az Erdély Jenő dalkörtalálkozóra és a húsvéti 
vendégfogadásra.  
 Kidolgoztuk az éves munkatervünket, eldöntésre kerültek az idei 
év üléseinek pontos dátumai. Minden megbeszélésünk kedden 1830-kor 
kezdődik a polgármesteri hivatal tanácstermében, ahova állandó meghívott 
vendégeink mellett szívesen látunk minden érdeklődőt. Március 11-én lesz 
a legközelebbi összejövetelünk, ahol dalkörtalálkozónk minden részletét 
kell átbeszélnünk és a húsvéti vendégfogadás pontos programját fogjuk 
kialakítani. Április 8-án találkozunk ismét, amikor schönwaldi 
vendégeinkkel kapcsolatos összes teendőt beszéljük meg. Június 17-én 
meghallgatjuk az óvoda és az iskola éves beszámolóját. Nyári szünet után 
szeptember 9-én falunapunk részletei lesznek előtérben, majd november 
11-én a 2004-es költségvetési koncepciónk kerül kialakításra, valamint 
kultúrcsoportjaink éves beszámolója lesz.  
 Szót ejtettünk még az elmúlt ülés óta eltelt időszak eseményeiről, 
megvalósítandó távlati céljainkról, az országos elektori választásról, 
farsangi rendezvényekről, a települési költségvetésről, amely nagy 
mértékben befolyásolja és megszabja óvodánk, iskolánk és 
kultúrcsoportjaink egész éves működését. 
 

március 8. Pilisvörösvár Törpék tánca Mini, Gyermek

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) Mindenki Z

május 31. Süttő Megyei Német Fesztivál Felnőtt, Dalkör Z

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

szeptember 27. Leányvár Falunap Mindenki Z

december 6. Leányvár Mikulás buli Mindenki Z



Köszönet 
 
 „A dolgok összefüggenek és így alkotnak egészet”, olvastam 
valahol egy filozófus nem túl filozófikusnak tűnő gondolatait és akkor 
nem tulajdonítottam ennek nagy jelentőséget. Az elmúlt nyolc-kilenc évre 
visszatekintve jutott eszembe a fenti idézet. 
 Nagyon sok dolognak kellett megtörténnie ahhoz, hogy Leányvár 
képviselőt delegálhasson megyei támogatással az országos német 
kisebbségi önkormányzatba. 

Az első helyi német kisebbségi önkormányzat megalakulásával 
tovább folytatódott az évtizedekre visszanyúló hagyományápoló munka 
Leányváron. Az óvoda és az iskola mindennapjaiba szervesen beépült 
német nyelv és kultúra oktatása mellett az Erdély Jenő által alapított 
dalkör képviselte falunk hagyományait.  

Részemről a történet igazán ott kezdődött, amikor Hamvas Bandi 
által szervezett Kató néni féle tánciskola működött falunkban. Sokan 
jártunk oda heti rendszerességgel a jelenlegi tánccsoportból. Szakmár 
Kriszti és Pándi Szilvi felbuzdulva a tánciskola sikerén nyakukba vették a 
falut és tánccsoport szervezésébe fogtak. Dr. Szakmár Jánosné, az akkori 
kisebbségi önkormányzat elnöke támogatta és szárnyai alá vette az 
alakulás rögös útját végigjáró csoportot. Kriszti segítségével elindítottuk 
zenekarunkat, majd kitartóan minden akadályt leküzdve törekedtünk 
céljaink megvalósításáért.  

Az 1998-as újabb választásokon kerültem be képviselőként 
jómagam is a német kisebbségi önkormányzatba, majd tavaly ismét 
megerősítették tagságomat a választók. Az elmúlt időszakban munkánkkal 
sikerült magunk mellé állítani településünk képviselőtestületét is. 

Valóban, a dolgok összefüggenek, mindenki hozzáadta a maga 
részét és csak így lehet most az „egész” része ez a tagság. Nem lehetne 
képviselőnk országos szinten, ha nem lenne német oktatásunk, kisebbségi 
önkormányzatunk, táncosaink, zenészeink, énekeseink, segítőink, 
támogatóink, ha nem szerveztünk volna hagyományőrző esküvőt, megyei 
német fesztivált, sátras rendezvényeket… Reményeim szerint eme 
tagságommal még inkább részese tudok lenni az „egésznek”. 

Köszönöm mindenkinek, akik az évek hosszú során 
előmenetelünket segítették. 

 
Gáspár Tibor 

Táncos Falufarsang 
 

 Az idén hosszú volt farsang, szinte észrevétlenül csúsztunk bele a 
márciusba. Farsangi táncos rendezvényünket immár hetedik alkalommal 
szervezhettük meg. 
 Fánksütő asszonyainknak (Horváthné, Ica; Weisenburgerné, Erzsi; 
Weisenburgerné, Ibi; Gurályné, Rózsi; Naszvadiné, Kati és Pócsföldiné, 
Éva) már korán reggel melegük volt, de a farsang elengedhetetlen 
finomságához okvetlen szükséges a forróság. 
 Mini tánccsoportunk a koruknak megfelelő táncanyagot pontosan, 
szépen adták elő, Andi és Linda nagy örömére, akik talán ismét jobban 
izgultak, mint tanítványaik. Huszonkét kis fejet számoltam meg a függöny 
mögött, ami nagyon fontos, hiszen egy új csoport elindítása mindig embert 
próbáló feladat. Látva a kis csapatot bízhatunk abban, hogy Leányvárnak 
két év múlva is lesz olyan gyermektánccsoportja, akik az országos 
megmérettetésen részt vehetnek. Jelenlegi gyermekcsoportunk a megyéből 
egyetlenként vesz részt március 29-én a válogatón! 

Közönségünk a szokásos zöld fellépő ruhájukban láthatta a 
legkisebbeket, a többi csoportra rá sem lehetett ismerni. No nem azért, 
mert annyira gyenge lett volna teljesítményük, hanem inkább a 
felvonultatott jelmezek tűnhettek furcsának. 
 Tavaly csak ifjúsági csoportunk öltött magára western jelmezt, az 
idén már gyermekcsoportunk is ezt tette és egységes pizsamás 
produkciójuk nagy sikert aratott. A különféle szakmákat felvonultató 
ifjaink mellett kamasz lányaink arabos stílusban rejtették el bájaikat. 
Felnőtt csapatunk széles skáláját mutatta meg az ötletes és egyszerű 
jelmezek sokaságával. 
 Zenekarunk itt-ott alaposan megviccelt bennünket. Talán egy 
előzetes egyeztetés esetén sem sikerültek volna ilyen jól a poénok. 
Zenészeinknek külön köszönet a délutáni és az esti bálon nyújtott 
színvonalas, jókedvű egyre érettebb közönségszórakoztató 
muzsikálásukért. 
 Délután a szokásos helyhiánnyal küszködtünk, az esti bálon 
viszont volt helyünk, nem kellett lökdösődni a „táncparketten”. 
Rendezvényünk teljes bevételével az éves költségvetésünk bevételi oldalát 
szaporítjuk!  
 Köszönjük a megjelentek erkölcsi és anyagi támogatását! 
 

Leányvári Német Nemzetiségi Néptánccsoport és Zenekar 


