
Milyen programjaink lesznek az idén? 
 

1. június 11. Vértestolna Megyei Német Nemzetiségi Fesztivál F,I,D Z
2. június 25. Visegrád  I
3. szeptember 10. Leányvár Táncfesztivál, Nürnbergi táncosokkal F,I Z
4. szeptember 17. Leányvár Falunap  Ö Z
5. 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 
 

 
Szabadtéri színpad 

  
Bizonyára sokan látták már a sportpályánkon elkezdett 

szabadtéri színpadunk építésének első jeleit. Sikerült támogatókat 
megnyernünk, akik munkájukkal, anyaggal, illetve pénzzel 
segítenek az építkezésben. Táncosaink és zenészeink fizikai erejére 
is bizton számíthatunk, de ezen felül szeretnénk kérni a tisztelt 
apukákat, hogy az alábbi időpontokban végzendő munkákban 
segíteni szíveskedjenek: 

  
6. 18. Zsalukő falazás, betonozás  
6. 25. Föld hordás, tömörítés  
7. 2. Fedő beton elkészítés, terület rendezés 
7. 9. Járólap lerakás, vakolás  
 
 
Jelentkezés és időpont egyeztetés ügyében várjuk a hívásokat.  
 
Gáspár Tibor, 30-277-4061 
 
Köszönjük. 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 

 
VI. évfolyam, 39. szám 

2005. június 
 
 

Tavasz 2005 
 

 Szabadtéri színpad építéséért szerveztük az idei húsvéti 
rendezvényünket. Bár a tavalyi év végén kialakított ez évi 
programok között eredetileg nem szerepelt, az élet mégis így 
hozta. A délutáni TÁNC-DAL-ZENE előadásra rengetegen voltak 
kíváncsiak, az esti bálon viszont több vendéget is el tudtunk volna 
helyezni. Minden résztvevőnek és a támogatóknak köszönjük, 
hogy színpadépítési kezdeményezésünket 102 000,- Ft-tal 
támogathatjuk. 

Talán többen emlékeznek, hogy két évvel ezelőtt országos 
aranyminősítést kapott gyermektánccsoportunk. Sajnos a 
Szigetújfalun április 3-án rendezett előminősítőn nem sikerült ezt a 
bravúrt megismételni az immár ifjúsági korosztályunknak (5-8 
osztályosok). A zsűri inkább a sok szereplős „színjátszós 
előadásokat” részesítette előnyben a kisebb létszámú táncokkal 
szemben. Ennek ellenére elégedettek lehetünk a mutatott 
produkcióval. A csoport tagjai a Leányvár Sramli muzsikájára 
szépen, egységesen táncoltak. Tulajdonképpen az értékelésen is ez 
hangzott el „jó volt”… 

Általános iskolánk és óvodánk látta vendégül megyénk 
német pedagógusait, a jól szervezett csodaszép tavaszi napon 
vendégeink nagy örömmel fogadták ifjúsági táncosaink rövid 
szereplését. 

Gyermektánccsoportunk (2-4 osztályosok) április végén, az 
immár 10. alkalommal megrendezett pilisszentiváni tánctalálkozón 
vett részt. Itt is zsűri előtt szerepeltek táncosaink. A több mint 300 
szereplő közül két párt választottak ki és részesítettek különdíjban. 
Nagy örömünkre egy leányvári pár, Balogh Viktória és Szikora 



Márton kapta a kiemelkedő tehetségeknek járó jutalmat. 
Gratulálunk nekik. Mindig örömmel megyünk Szentivánra, immár 
a harmadik generációval. Az utánpótlás fontos számunkra, 
egyébként érdekes adat; a két „nyertes” éppen akkor született, 
amikor tánccsoportunk megalakult.  

Mini táncosainknak is lehetőségük kínálkozott a 
bemutatkozásra a „Törpék tánca” rendezvényen Pilisvörösváron. A 
legkisebb táncosaink nagyon lelkesek és ügyesek voltak. 

Április utolsó napján a Lustige Spatzen zenekar 10 éves 
születésnapi rendezvényén szerepelt felnőtt csoportunk, 
zenekarunk kíséretével Pilisvörösváron. Ezek a húszas évek elején 
járó vörösvári zenész fiúk megalakulásunkat - és az ő 
megalakulásukat - követően sokat kísértek bennünket, játszottak 
Leányváron többször is rendezvényeken. 

Másnap a Pázmány Péter Katolikus Egyetem meghívásának 
tehettünk eleget. Szereplői lehettünk a Pilisi Majális-nak, amely 
évek óta környékünk egyik legtöbb látogatót vonzó ünnepe. 
Zenekarunk és felnőtt táncosaink mindkét nap kitettek magukért, 
szép műsorral szórakoztatták a közönséget. 
 

 
Májusban történt 

 
 Két busszal keltünk útra a május 21-én, a Sárisápon 
megrendezésre került Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi 
Gyermekfesztiválra. Ifjúsági és gyermekcsoportunk több mint 50 
tagja képviselte falunkat a két évente különböző helyszínekre 
vándorló eseményen. 

A szervezők 10 órára vártak volna bennünket, hogy részt 
vehessünk a felvonuláson is. Ezt sajnos nem tudtuk elvállalni, mert 
a sok kislány hajfonásával nem lehetett volna ilyen kori időpontra 
elkészülni. Utolsó fellépőként került ránk a sor, gyermekeink a 
tőlük megszokott és elvárt módon lendületes előadásukkal 
ragadták magukkal a közönséget. Frank Gyuri, zenekarunk dobosa, 
aki a fellépés előtt két héttel törte el bokáját és sípcsontját, elkísért 
mankóival bennünket, majd a legnagyobb meglepetésünkre 

elfoglalta helyét a dobok mögött és mintha mi sem lenne 
természetesebb végigjátszotta a műsort. 

„A végére megérkeztek a profik” volt hallható a színpad 
mellett nagy érdeklődéssel figyelő megyei rendezők részéről. A 
sokak által elmondott dicséreteket örömmel adhattuk át a szereplő 
gyerekeknek és zenészeinknek. Kedves szereplők és táncoktatók 
gratulálunk nektek!  

Megyei fellépésünk előtt egy héttel esküvőn vehettünk részt. 
Mondhatnánk erre; családi esemény, hogyan is kerül ide. Hát csak 
úgy, hogy több mint harminc táncos és zenész lehetett tanúja Enikő 
és Csabi két napig tartó esküvőjének. Kívánunk nektek sok 
boldogságot, magunknak pedig még sok ilyen táncos, zenész vagy 
akár több táncos-zenész esküvőt, ahol vendégeskedhetünk vagy 
segíthetünk. 
 
 
 


