
Milyen programjaink lesznek az idén? 

 
Leányvári Német Kisebbségért díj III. 

 
 Mostanában sűrűn jelennek meg írások a fenti címmel. Az ok igen 
egyszerű, hiszen német kisebbségi önkormányzatunk az idei évben akarta 
mindazoknak átadni díjait, akik ezt már rég kiérdemelték. 
 Hasonlóan az óvodai évzáróhoz az iskolai is rendhagyó volt a 
délelőtti időponttal és az általunk először átadott a legjobb németes 
diákoknak járó könyvjutalmakkal. A régi falak között adhattuk át Eifert 
Mihályné részére díjunkat. Talán a legutóbbi években Leányvárra 
költözött családok kivételével szinte minden házban van olyan fiatal vagy 
felnőtt korú leányvári, akiket Hermin néni tanított írni, olvasni, számolni. 
Nagy segítség volt ő német nyelvünk megőrzésében, amikor ez még nem 
volt oly egyszerű, mint manapság.  

Köszönjük Hermin néninek kis falunk közösségéért végzet oktatói, 
nevelői tevékenységét. Kívánjuk, hogy szerény díjunkra tekintve még 
nagyon sokáig juthassanak eszébe az „iskolás” évek. 
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Leányvári Német Kisebbségért díj II. 
  
 
 Az idei óvodai évzáró nem volt átlagosnak mondható, hiszen 
német kisebbségi önkormányzatunk ezen az ünnepségen adta át újabb 
kitüntetéseit. 
 Igen kitüntetéseit, erre az alkalomra kettő is jutott. Dr. Szakmár 
Jánosné, Rozi óvónéni már pár éve nyugdíjba vonult, de a tavaly 
megalapított díjunkat úgy éreztük, itt kell átadnunk neki. Nemcsak az 
óvodás gyermekekért tett hosszú ideig tartó áldozatos munkájáért, hanem 
az első német kisebbségi önkormányzat megalakításáért, abban eltöltött 
elnöki szerepéért, tánccsoportunk elindításáért, több mint negyven éve 
tartó közösségi munkájáért adhattuk át a díjat. 
 Schmidt Antalné, Gizi óvónéni, most vonul nyugdíjba a 
szakmában eltöltött 40 év után, ebből 36 évig Leányváron foglalkozott a 
cseperedő gyermekeinkkel. Nagycsoportos óvodásaink búcsúzása ékes 
példája volt a több évtizedes tapasztalatnak, hozzáértésnek, 
gondoskodásnak. A leányvári viseletben előadott magyar és 
hagyományainkat őrző sváb énekek, mondókák szépen, tisztán csengtek a 
gyönyörű májusi délelőttön. 
 Köszönjük Rozi és Gizi óvónéniknek az értünk és gyermekeinkért 
eltöltött segítőkész éveit, kívánunk hosszú, eseménydús nyugdíjas éveket! 
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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 20. Szendehely Felnőtt, Ifjúsági Z

szeptember 27. Leányvár Falunap Mindenki Z

december 6. Leányvár Mikulás buli Mindenki Z



 
 

Két  lovat… 
 
 Az évek hosszú sora alatt több dolog is adódik egy tánccsoport, 
zenekar életében. Május utolsó szombatján két Komárom-Esztergom 
megyei fesztivált is szerveztek, így két helyen kellett volna lennünk 
egyszerre. Ráadásul programként a Leányváron első alkalommal 
megtartott egészségnappal is „ütköztünk”. 
 Bakonyszombathelyen, amely megyénk dél-nyugati csücskében 
található került megrendezésre a VII. megyei nemzetiségi 
gyermektalálkozó. Fél kettőkor a kis falucska utcája megtelt élettel, hiszen 
a meghívott csoportok egy nem túl hosszú zenés vonulás után a sportpálya 
melletti színpad közelébe értek. Miért csak a közelébe, kérdezhetnénk? A 
válasz igen egyszerű; a már jó pár éve felépített fedett színpad előtt egy 
kb. 25m-es félkörben a tűző napon várakozó székekre senki nem akart 
leülni. A gyerekek gyorsan megoldották a helyzetet, hátra cipelték a 
székeket a nagy fák árnyékába. 
 Szokásos megnyitóval kezdődött a műsor. Agócs István a Megyei 
Közgyűlés elnöke, beszéde után átadta a csoportoknak az ajándékokat. 
Nekünk egy kicsit ismét bele kellett szólni a sorrendbe, bár előre jeleztük 
a rendezők felé, hogy a műsor elején szeretnénk fellépni, mégsem oda 
soroltak. Végül is hatodik fellépőként kerültünk sorra, de még ezelőtt 
Süttőről kaptunk hívásokat, SMS-t, oda kellene érnünk fél ötre, ez nem 
sikerülhetett, így ott átraktak bennünket a műsor végére. Dicséret illeti a 
most csak 8 párral fellépő gyermekcsoportunkat (a többiek az egészségnap 
miatt nem tudtak velünk tartani), zenekarunkat és a minket elkísérő 
szülőket, nagyszülőket is. Kísérőink lelkesedése, gyermekeik, unokáik 
támogatása itt is jól mérhető volt, egyedüliként álltak ki a színpad elé és a 
napsütésre fittyet hányva tapsolták végig három táncunkat. 
 Jól mérhető volt a különbség az addig színpadon lévők és a mieink 
között, többen is kérték a csapatépítés erre vonatkozó receptjét, amelyet 
természetesen titkos körülmények között igyekszünk megőrizni. Egy kis 
ebéd, átöltözés után indultunk Süttőre, ahol a Komárom-Esztergom 
Megyei Német Nemzetiségi Kultúrfesztivál került megrendezésre (2001-
ben ez a fesztivál Leányváron volt!). Felnőtt és ifjúsági csoportunk 
izgatottan várt bennünket. Dalkörünk túl volt már a szereplésen, amit 
elmondásuk szerint sikerként éltek meg (más dalkörök is dicsérték őket). 

 A süttői templomtér szépen feldíszítve várta a szereplőket, 
megérkezésünkkor éppen a csolnokiakat láthattuk. Egy kicsi színpadot 
építettek a szervezők, így kénytelenek voltunk a csapatot szétosztani és két 
részletben táncolni. A végén gyermekcsoportunkkal közösen előadott 
táncot a közönség szűnni nem akaró tapsvihara miatt megismételtük. 
 Két busszal indultunk haza, zenekarunk gondoskodott a 
bakonyszombathelyi járat hangulatáról, egész hazáig, még Leányváron 
leszállva is énekeltünk gyermekek és felnőttek közösen. 
 Sikerült egy zenekarral két megyei fesztivált is „megülni”. 

 
GT. 

 
 

Egy cikk margójára 
 

 Örömmel olvashattuk a 24Órában Leányvárról megjelent teljes 
oldalas beszámolót. A mi örömünkbe (nem először az újságírókkal 
kapcsolatban) üröm is vegyült. 
 Történt ugyanis, hogy megkerestek egy cikk írásával/közlésével 
kapcsolatban, a feltétel viszont az volt, hogy fizessen a német kisebbségi 
önkormányzat 30 000,- Ft-ot, ha be akar kerülni a leányvári oldalra. 
Sérelmeztem ezt a fajta eljárást, amelyre jött a válasz: ja kérem 
piacgazdaság van! Ettől kezdve még inkább elegem lett a való világból, 
mely arról szól, hogy lelkesen magunk által önként, ingyenesen felvállalt 
tevékenységeinket pénzért megénekeljék?  
 Nem, köszönjük az ilyen fajta megközelítésből nem kérünk! 
Sokszor elhangzik/elhangzott mostanában: csak pénzért várható el 
minőségi munka, odafigyelés. Örömmel tapasztalhatjuk, hogy a leányvári 
német kisebbségi önkormányzat és kultúrcsoportjai egy olyan kis szigetet 
képeznek, ahol ez NEM ÍGY VAN! Máshol pedig fizetnek a 
minősíthetetlen, silány munkáért is!  
 

GT. 
 


