
Programok 2006-ban 
 

1. április 22. Pilisszentiván Néptánctalálkozó M,GY
2. április 29. Ógyalla/Szlovákia Majális F,I Z
3. május 13. Tát Dalkörtalálkozó D
4. május 14. Dunaszentmiklós Dalkörtalálkozó D
5. május 20. Tata Megyei Nemzetiségi Fesztivál F, I, D Z
6. június 3. Martos/Szlovákia Pünkösdi Népművészeti Ünnepség F Z
7. 7.1-7.4 Andorf 30 éves a Pramtaler Volkstanzgruppe F Z
8. július 8. Esküvő Z
9. 7.16-7.26 Zamora Europeade F,I Z
10. augusztus 13. Pilisvörösvár Schwabenfest F Z
11. augusztus 19. Esküvő Z
12. szeptember 2. Esküvő Z
13. szeptember 16. Nyergesújfalu Nyugdíjas kör rendezvénye F,I Z
14. szeptember 23. Alsógalla Szüreti rendezvény F,I Z
15. szeptember 30. Leányvár Falunap, ha lesz Ö Z
16. október 7. Esküvő Z
17. október 14. Leányvár Műsoros beszámoló 2002-2006, vacsora Ö Z
18. december 9. 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

Leányvári Német Nemzetiségi Kultúrcsoportok fellépései 2006 -ban

 
 
 

Europeade 2006, Zamora 
 

Hivatalosan is megkaptuk a meghívót, regisztráltak 
bennünket! Március 31-ig kértük a jelentkezések és a 
visszalépések eldöntését. Április 15-ig kell a második 
részletet, vagy aki még az elsőt sem fizette a teljes összeget 
befizetni.  

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 

 
VII. évfolyam, 44. szám 

2006. április 
 

  
 

Elűzetés 
 

Vagonok álltak a síneken szomorún, 
Könnyeknek árja gördült a búcsún. 

 
Egy batyuval kerestek, s leltek új hazát, 
Házat hagyva vihette mindenki batyuját. 

 
Mindent itt hagyott a sok család, 

Gonoszul elűzte őket a rossz galád. 
 

Bányák mélyén bezárva az ősi titkok, 
Vigyázzatok, csak kevés esélyt kaptok. 

 
Nem veszhet oda mi régen volt, 

Ki maradhatott lelkében ott a folt. 
 

Egyszer talán eljön egy jobb világ, 
Testvérek sírján összeköt a virág. 

 
Ma sem tudják mi a vétkük, 
Svábként tették első léptük?! 

 
GT 



 
Emlékképek 

 
A III. Erdély Jenő dalkörtalálkozó alkalmából kultúrházunk 

díszlete a szereplők dalai és a közönség lelke emlékképekkel töltődött 
fel ezen a tavaszi délutánon. 

Még a fagyos télen kezdtük el a táncos koreográfia 
elsajátítását. Az első próbáktól tapintható volt a mindent elsöprő 
visszaemlékezés és tisztelet táncosaink részéről. Mindannyian 
átéreztük a Wenczl Jószef által megálmodott színpadkép felemelő 
hatását. A közös táncos-zenész-énekes próbán már sejthettük, hogy a 
nagy odafigyelést igénylő színpadi mű zajos sikert fog aratni. 

A függöny szétlebbent és a színpadon visszarepültünk egy 
évszázadot, a sejtelmes fények segítségével magunkkal rántottuk az 
egész elsötétített termet. Táncunk ideje alatt, amely nem egész hat perc 
volt, mindenki belepillanthatott a képekkel, feszülettel, varrógéppel és 
bölcsővel díszített régi szobába. Közösen élhettük át őseink 
megemlékezésre méltó pillanatait. Ott lehettünk azokban az 
otthonokban, ahova kitelepítették őket és a gyertya fénye mellett láttuk 
az általuk kincsként megőrzött képeket.   

Sok mindenre gondoltunk a fellépést megelőző percekben, de 
álmunkban sem mertük hinni, hogy ez a táncunk a jelenlévő nézőkre 
és énekesekre ilyen erővel fog hatni. Felkészültünk egy átlagostól 
eltérő fogadtatásra, de a tánc végén felgyúló fények a közönség arcán 
egy szavakkal leírhatatlan momentumot jeleztek felénk. Egy olyan 
emlékképet, amelyet soha nem felejtünk el. 

Dörgött a taps, de nem úgy, mint szokott! Másképp csattantak 
össze a tenyerek. Nem szimplán a táncosok-zenészek-énekesek 
elismerését, hanem egy sokkal mélyebb köszönetet érezhettünk. Egy 
olyan köszönetet kaptunk, amelyben benne volt az elűzöttek és az 
itthon maradottak minden érzése.  

Igyekeztünk átadni egy régi képet és sikerült egy felejthetetlen 
újjal gazdagodnunk. Igen, elmondhatjuk ismét; előadók és közönség 
szinte eggyé váltak és emlékképek kavargó színeivel feltöltődve 
zárhattuk március utolsó hétvégéjét. 

 
GT

 
III. Erdély Jenő dalkörtalálkozó 2006. március 25. 

 
   A leányvári svábok kitelepítésének 60. évfordulója adott 
megfelelő alkalmat a találkozó megrendezésére. Igyekeztünk olyan 
vendég kórusokat hívni, akikkel Leányvár község, vagy a dalkör 
valamilyen kapcsolatban van. Máriahalmon, Leányvárral szinte egy 
időben telepedtek le a németek 250 évvel ezelőtt, kb. 50 évig voltak 
Csolnokon vezetve Leányvár anyakönyvei, a másik három település 
Tát, Dunaszentmiklós és Vértessomló dalköreivel régi jó barátság köti 
össze dalkörünket.  

Szombaton délután 3 órakor kezdődött a program. Mezős 
Balázs rövid bevezetőjét követően egy perces felállással emlékeztünk a 
60 évvel ezelőtti szomorú napra, közben Gáspár Tibor elszavalta erre 
az alkalomra írt "Elűzetés" című versét. Ezután teljes sötétségben 
kezdődött a megemlékezés a kitelepítésre. Wenczl József 
koreográfiáját, a Leányvár Sramli muzsikájára  Mezős Gabi és Balázs 
ének kíséretével táncosaink adták elő az "Emlékképek" című táncot. 
Nagyon szép és megható volt az előadás, sokunk szemébe könnyeket 
csalogatva.  

A korhűen berendezett színpad kitűnő hátteret adott az egész 
műsorhoz. Nagyné Engler Zsuzsa tartott rövid megnyitó beszédben 
emlékezett meg Erdély Jenő bácsi életútjáról, és a helyi németség 
kultúráját megörökítő tevékenységéről. Ezután elkezdődött a dalos 
délután, sorrendben Csolnok, Dunaszentmiklós, Máriahalom, Tát, 
Vértessomló mutatták be szép és színvonalas műsorukat. Minden 
résztvevő csoportot Tímár Zsuzsa által készített kerámia vázával és 
Juhosné Zsuzsa készítette szép virágcsokorral ajándékoztunk meg. 
Zárásként lépett fel a helyi dalkör, műsorával nagy sikert aratva a 
zsúfolásig telt teremben. A program után a résztvevő csoportokkal 
terített asztal mellett, közös énekléssel és baráti beszélgetésekkel 
töltöttük az est hátralevő részét. 

Köszönjük minden résztvevőnek, szervezőnek, segítőnek és a 
támogatóknak, akik munkájukkal segítették ennek a szép délutánnak a 
létrejöttét. 

 
Gerstner Ferenc 

 
 


