
Milyen programjaink lesznek az idén? 

 
A vasárnapi szentmisén vendégeink népviseletbe öltözve vettek 

részt, majd később büszkén említették, hogy a kapott kis füzetecske 
segítségével magyarul is próbáltak énekelni. Tetszett nekik, hogy egy 
rövid időre Szlovákiába is átléphettek, majd a bazilika kupolájából 
nézhették meg Esztergomot és környékét. Az ünnepi ebédet rövid 
próbájuk követte, majd a délutáni műsorban bepillantást nyerhettünk egy 
Fekete-erdei kézműves szobába, hallhattuk énekeiket, láthattuk táncaikat. 
Sajnos kultúrotthonunk ismét kicsinek bizonyult, helyi szereplőink és jó 
pár néző is kint szorult. A hajnalig tartó bálon jó hangulatban táncoltak 
közösen vendéglátók és vendégeik.        
 A hétfő délelőtti szabadprogram lehetőséget adott egy kis pihenésre, 
sétálásra ill. a már említett hivatalos megbeszélésre. Ebéd után Budapest egy-két 
nevezetességét (Hősök tere, Vajdahunyad vár, Halász bástya, Mátyás templom) 
mutattuk meg vendégeinknek.  
 A dalkörünkkel közösen elköltött vacsora után énekeikkel is 
bizonyították közösség szerető, vidám mivoltukat. Saját elmondásuk szerint a 
mindig belevaló polgármesterüket még nem látták ennyire könnyednek, 
felszabadultnak. 
 A kedd reggeli búcsúzkodás is bizonyította, vendégeink és vendéglátóik 
egy életre szóló élménnyel gazdagodtak, a rövid együtt töltött idő ellenére 
reményeink szerint hosszabb távú barátságok köttetek. A szállásadó családok 
mindegyike felajánlotta a vendégek által nekik gyűjtött összeget tánccsoportunk 
és zenekarunk javára.  
 Köszönjük az önzetlen segítségét mindazoknak, akik a családok 
elhelyezésében, a programok lebonyolításában, a főzésben, a felszolgálásban, a 
fellépésekkel, énekkel, tánccal, zenével vagy bármilyen más módon lehetővé 
tették húsvéti vendégfogadásunkat.    

Még egy dologban léptünk nagyot előre, mégpedig az egy főre jutó 
kakukkos óra arány jelentősen megemelkedett.
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Német kisebbségért díj 
 
 Az előző önkormányzati ciklusban született döntésünk alapján vált 
lehetővé a leányvári német kisebbségért díj megalapítása. Leginkább az 
fogalmazódott meg bennünk; aki úgy éli jelenét, hogy nem ismeri múltját, 
annak nincs jövője, s ennek a szellemiségnek megfelelően kívánunk 
tovább tevékenykedni. 
 Díjunk adható mindazoknak, akik falunkban kiemelkedően sokat 
tettek/tesznek svábságunk, identitásunk, kultúránk, hagyományaink, 
nyelvünk megőrzéséért. A díj odaítélése a mindenkori leányvári német 
kisebbségi önkormányzat hatásköre. 
 Az április 5-én lezajlott Erdély Jenő dalkörtalálkozó keretein belül 
adtuk át díjunkat első alkalommal. Megvártuk azt a napot, ahol méltó 
keretek között emlékezhettünk meg Jenő bácsiról, az első díjazottról. 
Számunkra teljesen egyértelmű volt, hogy az iskolánk volt igazgatója, 
dalköralapító, néprajzi gyűjtőmunkát végző, kántorságot felvállaló Erdély 
Jenő kapja meg díjunkat először.    
 Több évtizedes odaadó, mindig Leányvárt előtérbe helyező 
munkássága mindannyiunk számára példaértékű. Olyan utat jelölt ki 
számunkra, amelyen nyugodtan haladhatunk, azokat az értékeket kell 
nekünk is előtérbe helyezni, melyeket ő is fontosnak tartott.      

Sajnos, csak most, halála után jó pár évvel emlékezhettünk 
méltóképpen munkásságára, feleségének és leányának köszönhettük meg 
tevékenységét. Az egykori barát Rieder Antal telefonon elmondott szavait 
idézhetjük: „Kevés manapság az a hely, ahol méltón megemlékeznek a 
régiekről. Számomra nagy öröm, hogy Jenő bácsit ennyire tisztelitek”.  

Sem a temetésére átadott díszpolgári címet, sem a német 
kisebbségért díjat nem adhattuk át neki, de reméljük égi orgonája mellől 
láthatta ezeket.  
 Szeretnénk a jövőben elismerni mindazok munkáját, akik erre 
méltók és nekik személyesen kell tudnunk átadni a megérdemelt díjat. 

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

december 6. Leányvár Mikulás buli Mindenki Z



 
Erdély Jenő Dalkörtalálkozó 

 
2003. április 5-én zord télies-tavaszi napra ébredtünk. A havazás sem lehetett akadály 
annak, hogy a dalkörök együtt ünnepeljenek. Igen ünnep volt azoknak az alapító 
kórustagoknak ez a nap, akik 1973-ban Erdély Jenő kórusvezetővel megkezdték ezt az 
igen szép feladatot, azoknak akik továbbfolytatták és a mai napig is heti rendszeres 
próbával készülnek, hogy a község népdalkincsét megőrizve egy-egy kedves délutánt 
szerezzenek a dalt és dallamot szerető közönségnek – szintén ünnep volt.  
A meghívott dalkörök mind megérkeztek és meghívásunknak örültek.  A művelődési ház 
minden termét igénybe véve, történt a készülődés. Majd a nagyteremben egyre szebb és 
szebb népviseletbe öltözött dalkörök várakoztak a kezdésre. A meghívott vendégek és az 
érdeklődő közönség is helyet foglalt, megkezdődött az ünnepi műsor. 
A megnyitó beszédet Bánffy Miklós polgármester mondta el. Méltatta az alapító 
kórustagokat és egykori kórusvezetőt. Majd a képviselőtestület ajándékát átadta Mezős 
Gabriella dalkörvezetőnek. 
A polgármestert követte Frank György, a Komárom-Esztergom Megyei Német Szövetség 
Kulturális bizottsága elnökének a köszöntője, és a rendezvényhez történő támogatást 
nyújtott át Gáspár Tibornak.  
Gáspár Tibor a Leányvári Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a 
dalkörtalálkozóra érkezett kórusokat és megköszönte, hogy a meghívásunkat elfogadták. 
Köszöntötte a leányvári dalkört alapítókat és minden tagját a 30 éves jubileum 
alkalmából. 
Kurucz Zsófia német verset adott elő, majd Mezős Balázs a műsor vezetője, felolvasta az 
elhunyt kórustagok neveit és Szehr János, dalköri tag meggyújtotta az emlékezés 
gyertyáit. A megnyitót követte a dalkörök fellépése a következő sorrendben: Csolnok, 
Dunaszentmiklós, Pilisszentiván, Tát, Várgesztes, Vértessomló. Nagyon szép 
népviseletekben, igen szépen előadott dalokban gyönyörködhettünk.  
Minden dalkör vezetője röviden köszöntve az ünnepelőket, szerény kis ajándékukat 
virágcsokorral adták át Mezős Gabriella dalkörvezetőnek. A leányvári dalkör ajándékát 
Mezős Gabriella adta át, és Balázs virágcsokorral köszönte meg a dalkörök műsorát, ami 
mindannyiunk számár felejthetetlen órákat jelentett. 
A dalkörök fellépését követően Gáspár Tibor elmondta, hogy a Kisebbségi 
Önkormányzat a „Leányvári Német Kisebbségért” díjat alapított, melyben a kisebbségért 
kiválóan és sokat tevékenykedő embereket részesítenek. Az első díjat Erdély Jenőnek 
adta át Gáspár Tibor a Kisebbségi Önkormányzat elnöke. A leányvári elmúlt időnek 
dalköreire Lernyei Mihályné, dalköri tag emlékezett köszöntőjében. A jelenlegi dalkör 
céljairól Mezős Gabriella dalkörvezető beszélt, majd a dalkör műsora következett. 
A befejező népdalt az összes dalkör együtt énekelte. Ezt követően a dalkörök 
megvendégelésével fejeződött be az igen szépen sikerült rendezvény. Nagyon szépen 
megköszönjük minden segítőnek a közreműködését és segítségét. Külön tisztelet az igen 
finom vacsora készítőinek, mert közel száz fő részére ezt elkészíteni nem kis feladat volt. 
Szeretném őket név szerint is megemlíteni és mindannyiunk nevében köszönetet 
mondani. Ők: Gerli Józsefné, Gáspár Istvánné (Tibor édesanyja), Weisenburger Jánosné, 
Weiszenburger Bálintné, Domavári Istvánné, Pócsföldi Gáborné (Éva). 
Tisztelettel köszönetet mondunk műsorunk támogatóinak:  

- Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 

- Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
- Komárom-Esztergom Megyei Német Szövetség 
- Leányvári Önkormányzat 
- Német Kisebbségi Önkormányzat 
Csak így együtt sikerülhetett ez a rendezvény, amiért a pécsi kisebbségi műsor 

vezetője azt mondta a műsor végén, gratulálok Önöknek nagyon szépen sikerült ez a mai 
rendezvény. 

Leányvári Dalkör 
 

Húsvét 
 
 Lassan két éve már annak, hogy video kazettán anyagot küldtünk 
magunkról a Fekete erdőbe. Aztán Gerstner Feri hatékony segítségével, tavaly 
Belgiumból hazafelé jövet ellátogathattunk a festői környezetben fekvő kis német 
faluba. Tánccsoportunk és zenekarunk előadása után az ottani kulturális 
egyesület tagjai igen lelkesen mondogatták; hamarosan nálatok találkozunk. Az 
ottani és hazai szervezők, azóta folyamatos levél, e-mail és telefon kapcsolatban 
voltunk.  

Sokat beszéltünk, gondolkodtuk schönwaldi vendégeink méltó 
fogadásával kapcsolatban. Igyekeznünk kellett a rendelkezésünkre álló nem túl 
bő anyagi kereten belül olyan program összeállításán, amely mindkét fél részére 
hosszú távra elmélyíti az elkezdődött baráti viszonyt. Az ötven fővel érkező 
vendégeink között polgármesterük Hans Georg Schmidt (sajnálatos módon a 24 
Óra „Schultz”-nak keresztelte) és két önkormányzati képviselőjük is 
meglátogatott bennünket.     
 A pénteki húsmentes vacsora után a szállásadó családokhoz kerültek 
vendégeink. Már az első otthoni hosszabb beszélgetésünk alkalmából, amely 
polgármesterükkel és Alexander Zimmermannal –az egyesület elnökével- zajlott 
kiderült, nem egy szimpla viszontlátogatásról van szó. A jövő évi programjaik 
közül a legnagyobb nézőszámot vonzó eddig Francia estnek hívott 
rendezvényüket Európai estnek kívánják átnevezni. Minket hívnának a 10.000 
nézőt vonzó eseményre, amennyiben zenekarunk és tánccsoportunk el tudja 
fogadni a szereplés lehetőségét. A vasárnapi közös műsoros délutánon falujuk 
vezetőjétől hivatalosan is megerősítést nyert a meghívás. A már most tudott 
részletekről, másnap szűk körben polgármesterünk irodájában kaphattunk 
tájékoztatást. 
 Ne szaladjunk azért ilyen gyorsan előre, mert a hétfői polgármesteri 
megbeszélés előtt történt egy s más. Szombaton a szentendrei Skanzen és a 
Dunakanyar megtekintése után vendégeink kérésére pénzváltásra és egy rövid 
vásárlásra is tudtunk időt szakítani. Mise és a feltámadási körmenet után 
önkormányzataink tagjaival közösen vacsoráztunk kultúrházunkban. Az 
elhangzott köszöntők és kölcsönösen átadott ajándékok után jó hangulatban 
zajlott a vacsora és az azt követő beszélgetés. Este a családi asztaloknál 
mindenhol tovább folytatódott egymás megismerése. 


