
Milyen programjaink lesznek az idén? 
 

1. március 27. Leányvár Húsvéti Tánc-Dal-Zene Ö Z
2. április 3. Szigetújfalu Tánccsoport válogató I Z
3. április 30. Pilisvörösvár 10 éves Lustige Spatzen buli F Z
4. május 1. Piliscsaba Pilisi Majális F Z
5. május 21. Sárisáp Megyei Gyermek Fesztivál GY Z
6. június 11. Vértestolna Megyei Német Nemzetiségi Fesztivál F,I,D Z
7. 7.18-7.27 Quimper Europeade F,I Z
8. szeptember 10. Leányvár Táncfesztivál, Nürnbergi táncosokkal F,I Z
9. szeptember 17. Leányvár Falunap  Ö Z
10. 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 
 

Felhívás! 
 

 2005. február 19-étől Mini tánccsoportunk próbái 
szombatonként, délelőtt 9-től 945-ig, a leányvári Kultúrotthonban 

kerülnek megrendezésre.  
A jelenlegi lelkes kis csapat mellé 6-8 éves fiúk és lányok jelentkezését 

várjuk a fent említett időpontban és helyszínen! 
 

Német Nemzetiségi Néptánccsoport vezetője 
 

Europeade 2005 
 

Kaptunk egy levelet az Europeade irodájától, ami az idén nem 
egy szokványos dologról szólt. Eddig a jelentkezés/befizetés utáni 
értesítés egy regisztrációs számmal ellátott visszaigazolást tartalmazott. 
Most pedig türelmünket kérik, mert 6600-an jelentkeztek és csak  3500 
szereplőt tudnak fogadni. Tárgyalnak a város vezetőivel az esetleges 
létszámemelésről, de már előre vetítették a csoportlétszámok 
csökkentését! 

Kíváncsian várjuk a Quimperi döntést.  

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 

 
VI. évfolyam, 38. szám 

2005. március 
 

 

 
2005. március 27-én Kultúrházunkban tartandó 

 
HÚSVÉTI RENDEZVÉNYRE 

 
16 h - 18 h   TÁNC-DAL-ZENE A SZÍNPADÉRT 

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

   Belépő felnőtteknek 200,- Ft 
 

20 h - 4 h Jótékonysági Locsoló bál a színpadért 
 - BÜFÉ, tombola 
 - Belépőjegy 800,- Ft    Tel.: 30/277-4061 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Évkezdet 
 

 Az év második szombatján Leányvárról hatan vehettünk részt az Országos Német 
Kisebbségi Önkormányzat által szervezett magyarországi németek napja rendezvényen. Az 
ország egész területéről érkező vendégsereg most is szép műsort látott. Fúvószenekarok, 
tánccsoportok, dalkörök, színházi előadás, énekes és harmonikás szólók mellett egy kis családi 
zenekar is bemutatkozott. 
 Fontos része volt a műsornak az idősebb korosztály részére átadott életműdíjak és a 
kiemelkedő tanulmányaikért a fiatalabbaknak nyújtott emléklap. Kevésbé fontos volt 
végighallgatnunk a politikai ígérgetést, amit most Szili Katalintól hallhattunk: Minden, ami rossz 
az már a múlté, de most aztán odafigyelünk és a régóta a parlament előtt heverő új kisebbségi 
törvényt is úgy megalkotjuk, hogy csuda…Nagyjából ez volt leszűrhető a mondandóból, 
kíváncsian várjuk a fejleményeket, hiszen jövőre már ezen még nem létező új törvény szerint 
kellene majd szavaznunk!? 
 Tánccsoportjaink év eleji szülői értekezletein tájékoztatást adtunk a mindennapi 
munkáról és az előttünk álló feladatokról. Ifjúsági táncosaink készülnek az újabb országos 
fesztiválra, ide az áprilisban zajló minősítéseken továbbjutott csoportok kapnak csak meghívást. 
Hetven fő részvételi szándékával küldtük el a jelentkezésünket a 42. Europeade-ra, aminek 
Franciaország (Quimper) ad otthont. Felnőtt táncosaink a próbák menetében döntöttek változás 
mellett, ami a másfél órás gyakorlás keretein belül több súlyt fektet egyes nem túl gyakran 
táncolt koreográfiák pontosítására.  
 Január utolsó hetében kíváncsian vártuk a táncos felhívásunkra jelentkezőket. 
Péntekenként este fél kilenckor lesz a táncoktatás. Továbbra is várjuk azokat, akik szeretnének 
egy kicsit jobban táncolni. Elsődleges célunk nem a színpadi szereplés lehetőségének 
mihamarabbi elérése, hanem a tánc nyújtotta „botladozás” érzés átalakítása az öröm irányába.  

A dorogi sváb bálon felnőtt csoportunk táncolhatta a nyitótáncot a Leányvár Sramli 
kíséretében. Évek óta járunk már ide, az idén ők is 5-ére tervezték rendezvényüket, de miután 
megtudták, hogy a leányvári farsangi nap is ez a szombat, előre vitték egy héttel.  A leányvári 
képviselőtestület költségvetéssel foglakozó ülése következik a sorban, amiről említést kell 
tennünk. Örülünk az önkormányzat támogatásának, köszönjük Csobán Zoltán alpolgármester 
úrnak is a minden évben nekünk nyújtott adományát. Kevésbé örvendetes viszont az a tény, hogy 
az immár állandósult leányvári nehéz anyagi helyzet miatt az évek óta tervezett szabadtéri 
színpad ismét kikerült a támogatott listából… 

Egy rádióban elhangzott hír szerint február 5-ével elkezdődött a báli szezon!? Mindezt 
7-én mondták be, hát érdekesen változik a világ, hiszen a régi szokás szerint ez a nap volt az 
utolsó, mármint 5-e, amikor bált lehetett tartani! Se szeri se száma mindazon meghívóknak, 
amelyek február közepére-végére is hívnak bennünket bálra, holott ezen napok már a böjti 
időszakba esnek. Talán valami olyan megközelítéssel teszik erre az időre a bálokat, miszerint a 
farsangi hónap február. A magunk részéről évek óta igyekszünk a Hamvazószerda előtti utolsó 
szombatra tenni táncos rendezvényünket éppúgy, mint az idén is. 

Horváthné Icának, Weisenburgerné Ibinek és Erzsinek, Moreczné Jutkának, 
Pócsföldiné Évának és Leányváriné Katinak köszönhetően nem maradt el ebben az évben sem a 
fánksütés. Voltunk is rá sokan, akik jóízűen megettük. Délután sajnos a közönség egy részének 
ismét nem jutott ülőhely, az esti bálon a színpadra kellett pótasztalokat rakni. Valamennyi 
tánccsoport igyekezett új, általa még be nem mutatott táncokat is előadni. Felnőtt csoportunk 
tagjai nem sajnálták az időt „sérült” jelmezeik elkészítésére. A színpadon megjelent sebesült 
csapat aztán kerekes kocsit, mankót, sétabotot a színpad közepén hagyva, azokat fergeteges 
módon táncolták körül. Dalkörünk férfi tagjai is pék, ács-asztalos és lakatos jelmezben énekeltek 
közönségünk nagy örömére. 

 Köszönjük minden szereplőnek a színvonalas műsort, a közönségnek és a bálozóknak, 
hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel, zenekarunk tagjainak, Lóczki Ibinek és segítő 
táncosainknak, hogy délután háromtól hajnal ötig szorgoskodtak. 

 

Egy színpad építéséért! 
 

 Az elmúlt jó pár évben sokszor felmerült már egy színpad építése Leányváron. 
Születtek tervek mobilizálható vasból, fából összeállítható és adott helyre fixen épített beton 
színpadra is. 
 Az elképzelések mind a mai napig nem valósultak meg.  Elsősorban anyagi okok miatt 
nem épülhetett meg, így rendezvényeinkre vagy magunk „dobtunk össze” valamit raklapokból, 
vagy bérelni voltunk kénytelenek. Mivel kis falunkban nincs még egy olyan hely, ahol szabadtéri 
vagy esetleg sátras rendezvényt lehetne tartani, ezért egyre inkább a beton színpad építése felé 
hajlottunk. Az összeállítható verzió, annak tárolási nehézségei miatt sem a legjobb megoldás. 
 Az idei évben szeptember 17-én lesz a Falunap, ennek keretein belül tánccsoportunk a 
10. születésnapját ünnepli. Szeretnénk a több mint 100 táncosnak átadni ezen a napon azt a 
színpadot, amelyet már régóta megérdemeltek. Egyébként a pécsváradi Ének- Zene- és 
Táncszövetségi választáson - amiről egy másik cikkben kaphatnak részletesebb tájékoztatást – 
kiderült, hogy Leányváron kívül országos szinten mindössze egy-két tánccsoportban táncolnak 
ennyien.  
 Községünk önkormányzatának képviselőtestülete az építés mellett foglalt állást. Több 
testületi tag felajánlotta egy havi tiszteletdíját, a tervezést és az engedélyezést is magukra 
vállalták. A Leányvári Német Nemzetiségi Kultúrcsoportok részéről kétkezi munkánkat és a 
Húsvéti Tánc-Dal-Zene rendezvényünk teljes bevételét tudjuk felajánlani. A tavalyi óvodának 
nyújtott támogatásunk után az idei évre előre nem terveztünk hasonló megmozdulást. Most 
mégis úgy éreztük, nekünk kell kezünkbe venni és elindítani a színpad építés folyamatát. Nem 
várjuk és nem várhatjuk el senkitől dolgaink rendezését „magad uram, ha szolgád nincs” tartja a 
régi bölcselet.     

Jótékonysági rendezvényünk támogatását kérjük Önöktől, amit előre is köszönünk. 
 

Választottunk 
 
 A Magyarországi Németek Országos Ének- Zene- és Táncszövetsége 1996-ban alakult. 
2005. februárjának utolsó szombatján Pécsváradon tartott tisztújító közgyűlésen az ország 
valamennyi megyéjéből, ahol német nemzetiségi kultúrcsoportok működnek érkeztek küldöttek. 
 Komárom-Esztergom megye delegáltjaiként egy kis busszal már hajnalban útra 
keltünk, hogy a 10 órás kezdésre leérjünk. A megnyitón a pécsváradi ifjúsági fúvószenekart 
hallhattuk, majd Heinek Ottó, az LDU (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata) 
elnöke köszöntött bennünket és rajtunk keresztül csoportjainkat. Kiemelte a lassan 10 éve 
működő ének- zene- és táncszövetség munkáját, amely jól összefogja és koordinálja a 
csoportokat.  
 Küldöttjeink az egyesületi alapszabálynak megfelelően megválasztották a következő 
négy évre a szekciók elnökeit és alelnökeit, valamint a felügyelő bizottság tagjait és 
természetesen a szövetség elnökét is. Régi–új elnökként újra választották Kreisz Ferencet az 
énekkarok élére, Neubrandt Ferencet a templomi énekkarok vezetésére és Fódi Jánost a 
zenekarok „dirigálására”. Miután Wenczl József nem jelöltette magát a táncszekcióban, ezért új 
vezetőt kellett választanunk. Heil Helmut személyében egy országosan ismert koreográfus 
„táncolt” az elnöki pulpitusra. Mindhárom szekció közös jelöltjeként ismét Heilig Ferenc kapott 
megbízatást az ország legnagyobb német nemzetiségi egyesületének irányítására.     
 Néhány alapszabályi módosítás után mindenki azzal a tudattal indulhatott haza, hogy 
az elmúlt évek tapasztalatai alapján kell folytatnunk munkánkat. Még ha gyökeres 
változtatásokra nincs is szükség, de kisebb-nagyobb módosítások végrehajtásával kell tudnunk 
tovább haladni; 

- ÉNEKELNI-ZENÉLNI-TÁNCOLNI-. 


