
Milyen programjaink lesznek az idén? 
 

1. Január 29. Dorog Sváb bál F Z 
2. Február 5. Leányvár Táncos Falufarsang Ö Z 
3. Április 3. ?? Szigetújfalu ?? Tánccsoport válogató ?? I Z 
4. Április 30. Pilisvörösvár 10 éves Lustige Spatzen buli F Z 
5. Május 21. Sárisáp Megyei Gyermek Fesztivál GY Z 
6. Június 11. Vértestolna Megyei Német Fesztivál F Z 
7. 7.18-7.27 Quimper Europeade F,I Z 
8. Szeptember 17. Leányvár Falunap  Ö Z 
9. December 3. Leányvár Mikulás buli Ö Z 

 
Jelmagyarázat: M= Mini tánccsoport 
  GY= Gyermektánccsoport 
  I= Ifjúsági tánccsoport 
  F= Felnőtt tánccsoport 
  D= Dalkör 
  Z= Zenekar 

Ö= Összes csoportot érintő program 
 

Befizetések! 
 

Kérünk minden táncost, hogy a tavalyi évben elmaradt  
1 500,- Ft-os támogatási díjat mindenki juttassa el a 
csoportvezetőkhöz legkésőbb 2005. február 15-ig! 

A quimperi Europeade első részletét , 12 000,- Ft-ot, január 22-
ig kérjük befizetni (ifjúsági csoport az Ibi fodrászatban)! 

 
 

Felhívás! 
 
 Január 28-án 20 óra 30 perckor várjuk a Kultúrotthonban azokat, 
akik szeretnének tagjai lenni felnőtt tánccsoportunknak. Többek kérésére 
és lehetőségeink figyelembe vételével módunk van új csoportként 
elindítani egy felzárkóztató oktatást. Eddig nehezen volt megoldható és 
hosszú ideig tartott, amíg egy új jelentkező eljutott a színpadi fellépésig. 
Most ezt a folyamatot szeretnénk felgyorsítani, ezért indítjuk el a heti 
egy alkalommal zajló táncpróbákat.  

Várunk mindenkit, költségek és kötelezettségek nélkül, 
egy kis egészség megőrző mozgásra, tánctanulásra. 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 

 
VI. évfolyam, 37. szám 

2005. január 
 

 

Meghívó 
2005. február 5-én Kultúrházunkban tartandó 

 

TÁNCOS FALUFARSANGRA 
 

15 h - 18 h MINDENKI  FARSANGJA 
 
Fellépnek: 

 
Leányvári Német Nemzetiségi Dalkör 
Leányvári Német Nemzetiségi Mini, 
Gyermek, Ifjúsági és Felnőtt Néptánccsoport  

 
Zenél a Leányvár Sramli 

Belépő felnőtteknek: 150,- Ft 
 

20 h - 5 h  FARSANGI BÁL 
 

- BÜFÉ  
- Tombola 

Muzsikál a Leányvár Sramli 
Belépőjegy: 800,- Ft. 

Tel.: 30/277-4061 
Rendezvényünk teljes bevételével tánccsoportjaink és 

zenekarunk éves kiadásaihoz járulnak hozzá!  
 

Sok szeretettel vár mindenkit a rendező 

Leányvári Német Nemzetiségi Néptánccsoport és Zenekar 



Decemberi dolgaink 
 

A december minden évben sok-sok programmal, ünnepléssel 
köszönt ránk. Nem volt ez másként most sem. A 4-ére tervezett Mikulás 
ünnepségünket egy héttel el kellett halasztanunk a népszavazás (vagy 
inkább „népszavazatlanság”) miatt.  

„Sing mit” teadélutánunkat nem zavarta meg az igenek-nemek 
furcsa, politikát sem nélkülöző harca. A falu énekelni szeretőinek immár 
negyedszer volt lehetősége egy délutánt dalolással együtt tölteni. Az 
adventi időszak elejére szervezett eseményen a megszokott arcok mellé 
csatlakoztak újak is, akik szintén jól érezték magukat. A „Sing mit IV.” 
kis füzetecskében gondosan ügyeltünk arra, hogy csupa olyan dal 
kerüljön, ami az előző füzetekben még nem volt. Szerencsére Erdély 
Jenő bácsi gyűjtéseiből még nagyon sokáig tudunk válogatni, évről-évre 
mindig más és más dalokat összeállítani. Nem jelentett gondot a dalkör 
régi tagjainak az új füzet végigéneklése, a többiek pedig teljesen 
természetes módon tudtak velük dalolni. Mint az elmúlt években, most 
is jó volt a hangulat, egy kis sütemény és tea mellé bor is került az 
asztalra. A régi füzetecskékből is elénekeltük a „kedvenceket”, ha 
egyáltalán lehet ilyet mondani, mert szinte minden régi dalhoz fűződött a 
jelenlevők közül valakinek jó emléke és ezért éppen az ő kedvéért 
dalolhattuk azt. A falumúzeum melegséggel, a régen volt ünnepek 
hangulatával telt meg ezen a szép vasárnap délutánon. 

A megszokotthoz képest későn érkezett meg hozzánk a Mikulás, 
ráadásul ugyanezen a napon volt a nagykarácsonyi kirándulás, ami sok 
táncos gyermeket is érintett. Ennek ellenére a piros kabátos, ősz 
szakálasnak sok dolga akadt a csomagok kiosztásával. Krampuszaink 
Linda és Enikő szokásos mosolygós kedvességgel győzte meg a 
bátortalanabb kicsiket, hogy nyugodtan léphetnek a Mikulás bácsi elé. 
Nem feledkeztünk meg a faluban élő kerek évfordulót ünneplő hetven év 
felettiek köszöntéséről sem, akik a gyermekek és zenészeink 
vidámságával feltöltődve térhettek haza. 

A sorrendet tekintve német kisebbségi önkormányzatunk ülése 
következik, ami előtt a vasárnapi mise után a megemlékezés koszorúját 
helyeztük el Hermin néni (Leányvári Ferencné) síremlékén. Tettük ezt 
azért, mert ő sajnos nem ünnepelhette velünk együtt az első német 
kisebbségi önkormányzat magalakulásának 10 éves évfordulóját. Ünnepi 
ülés volt, nem a megszokott helyszínen és a napirendi pontok is másként 
alakultak, mint általában. A jelenlevőknek nem kellett részletezni az 

elért eredményeket, mert végigkövetve az eltelt időt a faluban élők 
számára sok programot nyújtva haladtunk az általunk felvállalt úton. Az 
óvodai és iskolai oktatásunk a „szabadon azt választok, amit akarok” 
zavaros világban állja a sarat, német tanításunk magas színvonalú.  

Német nemzetiségi kultúrcsoportjaink szerepléseikkel, országos 
szintű megmérettetéseken, külföldi útjainkon Leányvár jó hírnevét 
öregbítve teszik dolgukat. A falumúzeum létrehozása, bútoraink és 
eszközeink pályázat útján történt elnyerése, a hagyományőrző esküvő 
megjelenítése, a már fent említett „Sing mit” teadélutánok és Mikulás 
napok, táncos falufarsangok, falunapok, külföldi és hazai vendégek 
fogadása mind-mind fontos sarokkövei működésünknek. 

 
 

Változás 
 
 A győri Hangfestő Művészeti Iskola a 2004/2005-ös tanévben 
néhány változtatásra kényszerült. A tanév végén csak azok kaphatnak 
bizonyítványt, akik 
 - 6. életévüket betöltötték 
 - még nem töltötték be a 22. életévüket. 
 - nem járnak más művészeti iskolába (pl. zeneiskola) 
Azokat a beiratkozási papírokat, amelyek a fenti feltételeknek nem 
feleltek meg nem fogadták el, de ők továbbra is fontos tagjai maradnak 
tánccsoportjainknak. Közülük, akik tavaly már kaptak bizonyítványt, azt 
a csoportvezetőktől visszakapják. 
 Reméljük, ez az igazából csak adminisztrációs változás nem 
szegi kedvét senkinek, és továbbra is örömmel táncol majd. 

 
Szülői értekezlet 

 A ifjúsági tánccsoport idei tevékenységével kapcsolatban várjuk 
a tisztelt szülőket január 20-án, csütörtökön 19 órakor a kultúrotthonban. 

 

 



 


