
Milyen programjaink lesznek az idén? 
 

 
Második ülés / 2003 

 
 A közeledő két tavaszi rendezvényünk adott okot arra, hogy 
ülésünket az oktatási és kulturális bizottság tagjaival közösen tartsuk. 
 A második Erdély Jenő dalkörtalálkozó április 5-én kerül 
megrendezésre (amire e cikk megjelenik már le is bonyolódik). Sok 
mindenről nem kellett döntenünk, hiszen a rendezők és segítők már nem 
először találkoznak egy ilyenfajta esemény körüli teendőkkel. Pontos 
időpontokat és a vendéglátás körüli dolgokat kellett megbeszélnünk. 
 A schönwaldi vendégfogadással kapcsolatban már több 
megbeszélni valónk akadt. Mintegy ötven vendéget fogunk elszállásolni a 
faluban, külön köszönet a szállásadó családoknak, és az étkeztetésről 
gondoskodó asszonyainknak, akik vállalták a húsvéti ünnepek alatt zajló 
események segítését.  
 Sikerült összeállítanunk a nagypéntektől keddig tartó időszak 
menetrendjét, programjait. Kisebbségi önkormányzatunk anyagi terheit 
némiképp csökkenti polgármesterünk felajánlott támogatása.  
 Reméljük, hogy a húsvétra amúgy is esedékes házkörüli 
nagytakarítással és a falu közterületeinek rendbetételével, tiszta faluképpel 
tudjuk fogadni a Fekete erdőben ehhez szokott vendégeinket. 

 

  
 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 
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április 5. Leányvár Erdély Jenő Dalkörtalálkozó Dalkör

április 12. Nyergesújfalu Megyei Kultúrfesztivál Gyermek

április 20. Leányvár Húsvéti vendégfogadás (Schönwald) Mindenki Z

április 26. Pilisszentiván Néptánctalálkozó Gyermek

május 23-24 Solymár Országos Gyermektáncfesztivál Gyermek Z

május 31. Bakonyszombathely Megyei Néptáncfesztivál Gyermek Z

május 31. Süttő Megyei Német Fesztivál Felnőtt, Dalkör Z

június 9. Tát Pünkösdi Napok Felnőtt, Ifjúsági Z

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

szeptember 27. Leányvár Falunap Mindenki Z



Országos gyermek táncválogató 
 
 Tavaszi meghívásaink jórészét gyermekeink kapták az idén. Ez 
évről évre változik hol egyik hol másik csapat kap több fellépési 
lehetőséget.  

Sajnos ezek közül március nyolcadikán nem tudtunk részt venni a 
Törpék tánca rendezvényen, mert egy betegséghullám söpört végig 
köztünk. Jó lett volna pedig gyakorolni azon a színpadon, hiszen ugyanott 
(Pilisvörösváron) került megrendezésre a minden második évben 
szervezett országos német nemzetiségi gyermektánccsoportok előválogató 
fesztiválja. 

Gyermekeink és oktatóik immáron harmadszor jutnak el az 
országos megmérettetésre. Az idei felkészülés elkezdésekor tudtuk, nem 
lesz könnyű dolgunk, de nekivágtunk. Apróságaink tisztességes 
munkájukkal erősítették bennünk döntésünk helyességét. A próbákon és 
táncos farsangunkon bemutatott táncaik megnyugtattak bennünket, jól 
döntöttünk, nyugodt szívvel vághatunk neki az újabb megmérettetésnek. 

Főpróbát terveztünk péntekre, amikor is német vendégek 
fogadására készültünk, sajnos visszamondták (csak hatan jöttek megnézni 
próbánkat, a többiek Németországban maradtak). Így aztán a műsor előtt 
közvetlen tarthattunk színpadbejárást. Gyermekeinket nem zavarta meg, 
hogy zenészeink valamit nem játszottak el annyiszor mint ahányszor 
kellett volna, táncoltak tovább majd muzsikusaink álltak meg észrevéve a 
hibát. Rossz főpróbát csak egy jó előadás követhet gondoltuk jópáran, nem 
volt aggodalom a gyerekek és oktatóik részéről sem. 

A délutáni előadásokat Leányvár kezdte. Szétment a függöny és a 
színpadon egy kis magabiztos csapat állt, a zenekar rázendített és már 
ment is minden a maga útján. Érdekes volt látni táncosaink egymásra 
mosolygását, még apróbb hibák után sem voltak durcás tekintetek. Szokás 
szerint Andi és Linda a függöny mögött szemükkel tolták helyükre a kis 
formai hibákat. Zenészeink mindent elkövettek, hogy ne a közönségnek, 
hanem táncosainknak játszanak.  

A második részre már kalapban megjelenő fiúknak és takaros 
lányainknak a Lahmkruam polka bemutatásával sikerült végig tapsra 
bírnia a közönséget, amelyben szép számmal foglaltak helyet a minket 
elkísérő szülők, nagyszülők, hozzátartozók. Két éve is leírtam, most sem 
tehetem másként: ismét jó volt Leányvárinak lenni Vörösváron. 

A délutáni műsort volt alkalmunk végignézni, láthattunk szép 
műsorokat, sikeres fellépéseket és gyengébbeket is, voltak ügyes és 

kevésbé ügyes táncosok, gyönyörű ruhákat csodálhattunk de akadtak 
trehány viseletek is. Sajnos sokan választották a gépzenét, így 
összehasonlítási alapunk nem volt, mert az élőzenével fellépők zenekarai, 
a mienket kivéve rettentő hiányosak voltak. 

 Ismerjük a zsűri nehéz dolgát, láthattuk a többiek (délutáni) 
produkcióit a továbbjutók biztos nem érdemtelenül kerülnek a május 23-
24-én sorra kerülő solymári országos döntőbe. Most nem hirdettek még 
eredményt hiszen a déli válogató a Vörösvárit követő napon volt, de 
minden csoportról elmondták a szakemberek véleményeiket. A több mint 
két órás értékelésből sok minden kiderült, pl. elhangzott, hogy egy kezdő 
csoportvezetőnek (Herend) illene végignézni a többiek produkcióját és 
ebből is tanulnia, ne keseredjenek el, ha esetleg nem jutnak tovább. Ezt 
azért emelném ki, mert nem is gondoltunk eddig erre, a zsűri tagjainak a 
szempontjai igen szerteágazóak.  

A rólunk mondott vélemények: habos-babos az egész csapat, kicsit 
hamisan énekeltek a gyerekek, örömmel táncoltak, valódi viseletként 
hordják a ruhát, tiszta volt az egész – no nem úgy értve, hogy az arcuk 
nem volt kormos- hanem az egész produkció jól összerakott szép elemekre 
felépített pontos kivitelezésű volt, külön dicséretet kaptunk a kötényre 
varrt zsebkendők miatt. 

Építő kritikaként hangzott el minden, így ki-ki nyugodtan 
indulhatott haza. Két évvel ezelőtt a most már ifjúsági korosztály jutott a 
döntőbe és érdemelt ki egy különdíjat. Most egy teljesen új korosztállyal 
tudtuk vállalni a megmérettetést, ami igen örvendetes.  

Vasárnap este Linda kapta a jó hírt, az országos döntő 
résztvevője lett a mi kis csapatunk is… 

 


