
„kis” önkormányzat (német kisebbségi) erkölcsi és a szerény anyagi 
lehetőségek ellenére pénzbeli támogatását a kezdettől fogva élvezhetjük.  
Pályázatok megírásával és megnyerésével, különféle szerződések 
megkötésével folyamatosan fenn tudjuk tartani a nagy létszámú 
csoportjainkat. 

 
8. Közönség 
Furcsa eleme ez táncos életünknek. Néha a hálás közönség hatása 

emeli produkciónkat néha nekünk sikerül hálássá tenni a minket 
figyelőket, aztán összeadhatunk apait-anyait, s így sem sikerül kihozni a 
publikumból csak valami „na tapsolunk azt menjetek”  hangulatot. 
Érezhető a hazai pálya előnye és ez nem csak Leányvárra értendő, 
hanem azokra is, akikhez ez a kultúra közel áll. Szerencsére többször 
táncoltunk már örömtől csillogó szemek előtt, de akadt „fapofás” 
változat is. A taps volt már szívből jövő, dübörgő néha viszont olyan 
protokoll szerű. Sokszor fogadtak már bennünket kíváncsi szeretettel, 
nagy ritkán viszont „mit akartok ti itt” hangulattal. Talán Haubernben 
élhettük meg a közönséggel kapcsolatos legszebb élményünket. 
 

9. Fellépések 
A csapat összetartása, előrelépése és jövőképe szempontjából 

nem elhanyagolható a hazai és külföldi szerepléseink sokasága. 
Közelítünk a 250. táncos műsorunk előadásához. 12 alkalommal 
vehettünk részt külföldi turnén, közel 30 000 km-t buszoztunk. Jártunk a 
következő országokban: Dánia, Spanyolország, Belgium, Erdély, 
Szardínia szigete, Szlovákia, Lettország és Németország (5-ször).  
Országos fesztiválokon kapott bronz és arany minősítésre joggal 
lehetünk büszkék. A Leányváron rendezett bálok, sátoros ünnepek, 
farsangok, megyei fesztivál, hagyományőrző lakodalom mind-mind 
fontos részei a mögöttünk hagyott tíz esztendőnek. 
 

És végül a 10. pont, a saját szerepem, amelyről nem tudok többet 
írni, minthogy örömmel segítettem és talán sikerült kisebb-nagyobb 
buktatókkal a felsoroltakat összegyúrni, kisütni. 

 
Köszönjük mindenkinek az elmúlt tíz évben nyújtott segítséget! 

 
Gáspár Tibor 
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Tíz éves a tánccsoportunk 
 
1995 szeptemberében kezdtünk el táncolni az akkori leányvári 

német kisebbségi önkormányzat indíttatására. 
 Szakmár Kriszti és Pándi Szilvi járták körbe a falut és szervezték 

az első, – azóta már tudjuk – alapító csapatot. Nem sejtettük, hogy 
valójában mire is számíthatunk. Wenczl Józsi elmondta elképzeléseit, 
vállalta a gyermekek és a nagyobbak oktatását. Egy piliscsabai gyermek 
pár bemutatta nekünk a Lahmkruam polkát, amely rettentő bonyolultnak 
tűnt első látásra.  

Belevágtunk, konok táncszeretetünk és a már régóta működő 
tánccsoportok műsorának varázsa volt a hajtóerőnk. Nagyobb volt a 
segítők előre lendítése, mint a kétkedők visszahúzó ereje. Eljutottunk a 
10. születésnapunkig, de hogy valójában mi is kell a születésnapi tortánk 
elkészítéséhez, hogyan is fest a mi saját receptünk ezt  próbálom most 
meg 10 pontban összeszedni. Egy valamire való receptkönyv nem 
kezdődhet másként, mint végy ezt-azt, aztán csinálj vele emezt-amazt. 

FIGYELMEZTETÉS! 
A felsorolt „összetevők” sorrendje nem fontossági szempontból lett 

összeállítva, önmagában „fogyaszthatatlan”, csak együttesen 
„süthető” ki! 

 
1. Táncosok 
Idézet tánccsoportunk bemutatójából: „A kezdeti kisebb 

létszámról folyamatosan növekedve jelenleg 1700 fős községünkben 
több mint százan tagjai a négy korcsoportban működő 
néptánccsoportunknak.” 
A kezdeti kisebb létszám 40 főre volt tehető, amelyből tizenhárman 
maradtunk, mint aktív táncosok. Úgy érzem ezt nekik külön név szerint 



is meg kell köszönnünk: Gáspár Linda, Gáspár Tibor, Gáspárné Gerli 
Márta, Grosz Anikó, Gurály Enikő, Győrik Zoltán, Horváth Katalin, Joó 
Gergely, Kreisz Andrea, Kurucz Zsófia, Pluhár Hajnalka, Szabó Tünde, 
Szakmár Enikő. 
A felsorolásból kitűnik a fiúk alacsony száma, az arány az utóbbi 
években javult, de lányaink aktivitása még mindig jobb. 
Megszámlálhatatlan táncpróbán vehettünk részt, több százszor táncolt 
lépést gyakoroltunk újra és újra. Nagy kitartás és szilárd akarat 
szükséges annak, aki éveken keresztül szeretne jól teljesíteni, 
lelkiismeretesen próbára és fellépésre járni.  
 

2. Oktatók 
Wenczl József koreográfus neve elválaszthatatlan a hazai 

németség táncaitól. Sok teendője mellett heti rendszerességgel jár 
hozzánk „faragni” lábainkat. C kategóriás táncvizsgával rendelkező 
oktatóink –Kreisz Andrea, Gáspár Linda, Gurály Enikő- segítségével 
gyermekeink biztos alapot szereznek a későbbi „komoly” táncokhoz a 
korosztályuknak megfelelően összeállított próbákon.  Szakmár Kriszti és 
Gölcz Mira jelentős szerepet játszott a legkisebb csoportunk első 
elindításában (1997). Az utóbbi fél évben a felnőtt táncosok közül 
többen is segítséget nyújtanak a próbák zökkenőmentes 
lebonyolításában. Magam 1996 óta veszek rész az ifjúsági korosztály 
oktatásában. 
 

3. Varrónők 
A munka oroszlánrészét a kezdetektől fogva Gerli Józsefné, Lízi 

néni végzi. Nemcsak a szoknyák, kötények, schoß-ok, hurkák 
folyamatos méretre szabását, varrását köszönhetjük neki. Az ő gondos 
odafigyelése teszi csoportjainkat a legszebben öltözöttek közé. 
Táncosaink rendezett megjelenése már fél siker. Eleinte többen is 
besegítettek a varrásban, majd a létszám növekedésével 1998 óta Molnár 
Lajosné, Emi néni készíti mellényeinket, nadrágjainkat, blúzainkat, 
ingeinket. 
 

4. Segítők 
Ők azok, akik munkájukkal segítik mindennapjainkat. Nagyon 

sok szülő, nagyszülő tette/teszi ezt. Konkrét kéréseinkkel nyugodtan 
fordulhattunk bárkihez, mindenki kivette a részét a különféle 

munkákból. Misikné Lóczki Ibi egész biztosan nem tudná megszámolni 
azokat az alkalmakat, amikor lányaink haját befonta. Horváth Rudolfné, 
Ica és csapata is gondba lenne, ha össze kellene írniuk a vendégeink és 
táncosaink részére elkészített ételek sokaságát. Szép emlék az első 1998-
as sátras rendezvényünkön tanúsított összefogás, amelyet egy akkor 
beteg táncosunkért szerveztünk. 
 

5. Támogatók 
A csoport pénzügyi támogatását köszönhetjük nekik (az 

önkormányzatokat külön fogjuk szerepeltetni). Vállalkozók, szülők, 
nagyszülők, hozzátartozók mindig készen álltak anyagilag is segíteni 
bennünket. Tették ezt bálokon, rendezvényeken, különleges alkalmakon, 
rendszeresen illetve rendszertelenül, de egy biztos számtalanszor. A 
Hangfestő Kht-val kötött szerződésünk az elmúlt két évben 
kiemelkedően nagy összeghez juttatta csapatunkat. A SADE 
Magyarország Kft. többször nyújtott számunkra egy összegben nagyobb 
támogatást. Csobán Zoltán minden évben rendszeres összeggel gondol 
ránk. 

 
6. Zenekar 
1997 előtt vendégzenekarok beugrásával tudtuk megoldani 

táncaink kíséretét, azóta a Leányvár Sramli lett állandó zenekarunk. 
Fellépéseink nagyobb, nívósabb részét csak élő zenei kísérettel 
vállalhatjuk. Hisszük és valljuk; zenekar nélkül gépzenére táncolva az 
előadás halványabb. Érdekes, vagy talán természetes, hogy 
muzsikusaink lelki világa a fellépések után a táncosokét hűen tükrözi. 
Igazi csapatmunka szükséges a sikerek eléréséhez, ebben segítenek 
nekünk muzsikusaink. 
 

7. Önkormányzatok 
Mindenféle mende-monda ellenére bizton állíthatjuk, hogy 1998 

óta a Leányvári Önkormányzat képviselőtestületével és 
polgármesterünkkel -fátylat borítva az igencsak döcögős első három 
évünkre- rendeztük viszonyunkat. A legnagyobb anyagi támogatónk a 
„nagy” önkormányzat, melynek éves költségvetésében igényelhetjük a 
működésünkhöz szükséges pénzt. Kultúrházunk, és amikor szükséges 
általános iskolánk ingyenes használata a kezdetektől fogva biztosított. A  


