
 
Mi várható még az idén? 

 
szeptember 13. Szendehely Búcsú Felnőtt, Ifjúsági Z 
szeptember 21. Máriahalom Dalkörtalálkozó  Dalkör  
szeptember 27. Leányvár Falunap  Mindenki Z 
december 6. Leányvár Mikulás buli Mindenki Z 

 
 

Falunap szeptemberben. 
 

26-án 18 h   Talán itt is lesz valami 
    
 
27-én 15 h  Nemzetiségi Találkozó 

 -Térzene, felvonulás a templomkerttől 
 
Vendégeink:  
Etyeki Kis Rozmarin tánccsoport 
Dorogi Német Kultúregyesület  
Bányász Fúvószenekara 
Gimesi (Szlovákia) Asszonykórus 
Gimesi (Szlovákia) Gyermekjátszó csoport 
Fellépnek még: 
Dalkörünk és tánccsoportjaink 
 
20 h  Bál 

Muzsikál a Leányvár Sramli 
 
28-án 10 h  Sportnap 
   

 
Sok szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket a sportpályán 

felállított sátorban.

 
 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 

2003. szeptember 
 

 
 

Évnyitó 
 

 Az év első őszi hónapjáról a tanévnyitó jut talán mindenkinek 
legelőször eszébe. Csoportjaink is új táncos-dalos-zenész évet kezdenek, 
hiszen rövid nyári pihenőnk után ismét indulnak a próbák, fellépések, 
rendezvények. 
 Dalkörünk a visszatérő régi és a gyorsan beilleszkedő új tagokkal 
megerősödött, őszi meghívásaikon biztos szép sikereket fognak elérni. 
Zenészeink sok-sok elfoglaltságához a tánccsoportnak is igazodnia kell, jó 
lenne a Visegrádihoz hasonló CD-s „élményünket” a jövőben elkerülni. 
Ifjúsági táncosaink most már a felnőtt csoporttal közösen próbálnak. 
Csoportjaink gyakorlásához a kultúrház nagytermének teljes területe 
szükséges, sajnos a lábaknak kíméletesebb színpadon nem férünk el.  
Örülhetünk a mindig vidám muzsikusaink hozzáállásának, táncosaink 
egyre érettebb előadásainak. Az elmúlt táncévben megszerzett felnőtt 
bronz és gyermek arany minősítésünk nem enged egy rövid szusszanást 
sem, mindenképpen előre kell tekintenünk és lehetőségeinket jól 
kihasználva kell tudnunk továbblépni. 
 TOVÁBBLÉPNI?? Tehetjük fel e kérdést, de meddig? Táncos-
zenész életünk egyre másra rakja elénk újabb lépcsőit, amelyekre 
felkapaszkodni nem mindig egyszerű. A jövő évre szóló megszaporodott 
külföldi meghívásainknak csak úgy tudunk eleget tenni, ha minden apró 
részletre nagy gondot fordítva tervezünk. A schönwaldi a rigai a holland 
lehetőség mellé gyermektánccsoportunk és zenekarunk kanadai meghívást 
kapott. Jó lenne minden kínálkozó alkalmat kihasználni. Ehhez azonban 
nemcsak az anyagi források szélesítését, de mindinkább az érintettek 
(leginkább zenészek) szabadságának határát is figyelembe kell vennünk. 
 Igaz ránk nézve is az a tétel, hogy a helyben járáshoz vagy kis 
lépések megtételéhez egyre erősebben kell tudnunk futni. 


