
Milyen programjaink lesznek az idén? 

 
Gyermek táncosaink: Benke Csilla, Berényi Réka, Csizmadia Edina, 
Csizmadia Péter, Frank Richárd, Gáspár Kinga, Gecső Leila, Gulyás 
Melinda, Guttin Réka, Horváth Zsuzsanna, Hutera Tibor, Ingár 
Adrienn, Juhász Nelli, Lácza Norbert, Lovas Mariann, Molnár Ákos, 
Nagy Erzsébet, Naszvadi Enikő, Papp Katinka, Rónai Dániel, Silling 
Viktória, Szabó Dorottya, Szabó Katalin, Váczai Alexandra, Walczer 
Patrik, Zselef Norbert. 
 
Zenészeink: Frank György, Kelenföldi Csaba, Kosztka Róbert, 
Kosztka Viktor, Weisenburger Csaba, Witzenleiter Zoltán. 
 
 
 Józsi bácsi szavaival szeretném befejezni hosszúra nyúlt 
beszámolómat. Ő mondta, hogy már a következő próbán el kell kezdeni a 
felkészülést a következő Fesztiválra, melyet két év múlva rendeznek újra, 
mert szerinte a csoport képes arra, hogy magasan szárnyaljon. 
 
 
Kreisz Andrea 
2003. május 25. 
 
 
  

 
TÁNC – DAL – ZENE 

A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 
2003. június 

 
 

Döntő 
 

2003. május 23-24. Ezen a két napon megjártuk a poklot és a 
mennyországot…. 
 De kezdjük az elején!  Már a döntő előtti napokban összeszorult a 
gyomrunk, ha csak a hétvégére gondoltunk. A csütörtöki táncpróbán 
mindent töviről hegyire elgyakoroltunk, a bevonulást, a táncokat, a két 
tánc közötti gyors kalapfelvételt, párcserét, meghajlást, levonulást. A 
végére a gyerekek mindent gyorsan, csendben és fegyelmezetten csináltak 
végig, így efelől már nem voltak kétségeink. 
 Másnap 10 órakor indult csapatunk Solymárra, mind a 27 gyerek, 
szülők, nagyszülők. Először felvittük a táncos ruhákat az iskolába, majd 
11-től a Sportcsarnokban színpadbejárásunkat kihasználva elpróbáltuk a 
két táncot. A próba nagyon jól sikerült, szépen, pontosan táncoltak a 
gyerekek. Ezután két solymári táncos lány vezetésével megismerhettük  a 
legrövidebb utat az iskoláig. Fél 12-kor már az ebédlőnél is voltunk, ahol 
kisebb várakozás után mindannyian asztalhoz ülhettünk. Az ezt követő 
másfél órás pihenő alatt a kapott színes kis füzetekből mindenki 
megismerkedhetett a döntőbe jutott 12 csoporttal. Fél 2-kor a szülők és 
nagyszülők segítségével kezdtünk el öltözködni, készülődni. Mikor 
minden lányon ott díszlett a nyaklánc is, indultunk vissza a 
Sportcsarnokba. Gyönyörű időnk volt, de a gyalogtúra több kis táncosnak 
is fájdalmasan végződött, feltörte a cipő lábukat. A vérző sebeket a szülők 
gondosan leragasztották, s a nézőtéren helyet foglalva vártuk az 
ünnepélyes megnyitót. 15 órakor a 12 csoportot képviselő táncos párok 
bevonulásával, majd a magyar és a magyarországi németek himnuszával 
megkezdődött a IV. Országos Német Nemzetiségi Gyermektáncfesztivál. 
 A versenyprogramok bemutatása a kiadott füzetben lévő sorrend 
alapján történt. Minden tánccsoport két táncot adott elő. Mindannyian 
kíváncsian, érdeklődve néztük a műsort, új lépéseket, ismert zenére 
másféle koreográfiákat, szép népviseleteket láthattunk. Néhány kevésbé 
tetsző dolog is szemez szúrt: utcai cipőben, nadrágban, kinőtt pruszlikban, 
lógó szoknyában táncoltak néhányan. Persze nincs mindenkinek olyan jó 

május 31. Bakonyszombathely Megyei Néptáncfesztivál Gyermek Z

május 31. Süttő Megyei Német Fesztivál Felnőtt, Dalkör Z

június 9. Tát Pünkösdi Napok Felnőtt, Ifjúsági Z

június 15. Vecsés Felnőtt, Ifjúsági Z

június 28. Visegrád Felnőtt, Ifjúsági

07.03-07.07. Hubern Nemzetközi Fesztivál 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



dolga, mint nekünk. Nem mindenhol tudják finanszírozni egyforma táncos 
cipők vásárlását, folyamatosan cserélni, méretre igazítani a ruhákat, vagy 
újakat varrni! 
 Néztük sorban a csoportokat: Ágfalva, Csátalja, Szigetszentmárton, 
Nagymányok, Pécs. Az eredeti terv az bolt, hogy miután a pécsiek 
levonultak a színpadról, mi is gyülekezünk, hiszen a 6. Szár után mi 
következtünk volna. Azonban Weisenburger Csabi még nem érkezett meg, 
így Tibor nem kis utánajárásának köszönhetően megváltoztatták a 
program sorrendjét. Mivel a száriak és a taksonyiak is a zenekarunk 
kíséretére vártak, ez a három csoport maradt a végére. Szerencsére Csabi 
még időben megérkezett, így Taksony és Szár is zenekarral léphetett fel. 
Sajnos, mivel ilyen sokat kellett várnunk, a gyerekeknek már minden 
bajuk volt: fáradtak voltak, fájt a lábuk, a fejük, a ruhát is igen nehéz ilyen 
sokáig viselni. Fizikailag és lelkileg is sok 3 órán keresztül várakozni. 
 Végül, de nem utolsósorban végre Leányvárt is felkonferálták. 
Nagyon izgult már mindenki, de ezért, vagy ennek ellenére jól sikerült a 
fellépés. A zenészek jól fújták, a gyerekek pedig táncoltak, ahogy szoktak. 
A Gyermeketűdökben vétett néhány apró hibát a fáradtság rovására 
írhatjuk, de a Lahmkruam polka igazán fergetegesre sikeredett. Ezt a 
közönség tapskísérete is igazolta. Lindával csak azután nyugodtunk meg, 
miután az utolsó pár is rendben levonult a színpadról. Örültünk, hogy a 
gyerekek ilyen szépen helytálltak az országos versenyen. 
 Örömünk nem tartott sokáig, mert „viharfelhők” gyűltek az égre. A 
„villámcsapások” és „dörgések” következménye a sűrűn hulló könnyzápor 
lett, mely estére azért felszáradt. 
  A felnőtt tánccsoport esti próbájára Wenczl József vendéget is 
hozott Heilig Ferenc személyében, aki a Magyarországi Német Ének- 
Zene- és Táncszövetség elnöke. Józsi bácsi őszintén elmondta, hogy a 
Gyermeketűdök neki Vörösváron jobban tetszett, a Lahmkruam polka 
viszont nagyon rendben volt. Ezután kitáncoltuk magunkból az egész napi 
izgalmakat, s készültünk lélekben a következő napra. De itt még nem ért 
véget a péntek; késő este Józsi bácsi még telefonált Tibornak, hogy 
szombaton 10-kor a zsűri fórumot tart a csoportvezetőknek, melyen részt 
kell vennünk. Linda és Márti képviselte Leányvárt, s milyen jó, hogy 
elmentek: a zsűri kívánsága ugyanis az volt, hogy a gálán a 
Gyermeketűdöket adjuk elő még egyszer. Linda fél 12-kor értesített 
engem, én pedig utána a gyerekeket, hogy változott a program: a 
megbeszélt Lahmkruam polka helyett az első táncunkat adjuk elő, 
mindenki hozza a ruhát magával. 

 13 óra után indultunk ismét Solymárra, ahol Linda és Márti már 
vártak minket. Ica néni segítségével még gyorsan befontunk néhány hajat, 
Márti vasalt, a szülők, nagyszülők öltöztették a gyerekeket. Időben 
elkészült mindenki, így 15 órakor már a Sportcsarnokban vártuk a 
Gálaműsor kezdését. A gálán minden csoport csak egy táncot adott elő, 
így gyorsan peregtek az események. Mi hatodikként kerültünk a színpadra. 
A 13 pár (!), akárcsak tegnap, izgatottan lépett a világot jelentő deszkákra. 
Most a zenekarunk által feljátszott CD-re táncoltak, s a mai előadás még 
sokkal jobban sikerült, mint a pénteki. Nagy tapsot is kaptak érte. Ingár 
Adrienn, aki az egyik legügyesebb táncosunk, a nézőtérről drukkolt 
társainak. Sajnos páratlanul voltunk/vagyunk, s ő volt az, aki felvállalta, 
hogy nem táncol. Köszönjük Adrienn, hogy ilyen önfeláldozó voltál! 
 Immáron nyugodtan nézhettük tovább a többi csoport műsorát, 
legvégül a fesztiválnak helytadó Solymár néptáncosainak gyönyörű 
produkcióját. 
 S elérkezett az eredményhirdetés. A csoportokat képviselő párok 
/közülünk Kinga és Ricsi/ ismét felvonultak a színpadra. Mint ilyenkor 
szokás visszafelé haladva osztják ki az okleveleket. Csepel-különdíj. 
Bronz oklevelet kapott Taksony, Szigetszentmárton, Csátalja. Ezután már 
az ezüst okleveleket kezdték: Véménd! Lindával kétségeink közt vívódva 
aggódtunk, hogy véletlenül minket kifelejtettek volna? Tibor nyugtatott 
bennünket, hogy ilyet nem csinálnak. S osztották sorban az ezüstöket: 
Ágfalva, Szár, Etyek. Izgalmunk a tetőfokára hágott, mikor az első aranyat 
Nagymányok kapta. S ekkor, amire még álmunkban sem gondoltunk 
volna: 
LEÁNYVÁR ARANY OKLEVELET SZERZETT! 

 
Hatalmas üdvrivalgás, taps s könnyek között örült kicsi és nagy, 

táncos, szülő, nagyszülő s nem utolsó sorban Tibor, Linda és én. Ilyet még 
talán soha nem éreztem: egyszerre voltam boldog, meghatott és 
megelégedett. Hát ezért dolgoztunk annyit! Nem hiába az elmúlt 3 év. A 
sok próba, szervezés, szereplések, minden jó és rossz. Most meghozta 
gyümölcsét a sok fáradozás. 

Ezután én is szeretném megköszönni mindenkinek, aki így vagy 
úgy, de segített abban, hogy mi itt lehettünk! Köszönet a gyerekeknek, 
zenészeknek, szülőknek, nagyszülőknek, Lízi néninek, Tibornak, 
Mártinak, Lindának, Ibinek, Hajninak, a Kisebbségi Önkormányzatnak és 
a „Nagy” Önkormányzatnak is! 


