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Szlovák kaland túra 
 
 Már a kezdet gyanús volt, miután a megígért nagybusz helyett kisbuszokkal, 
utánfutóval indultunk neki Szlovákiának. Az esztergomi híd alatt derült ki, hogy 
tenorosunk útlevele valahol lemaradt, így nélküle folytattuk utunkat. Nem 
maradhatott el zenészeink és táncos fiaink szokásos búzatábla „vizsgálata” sem. A 
komáromi rövid útirány tévesztő forduló után Martosra érve falusi idill fogadott 
bennünket. A helyi irányítok körbe küldtek bennünket a faluban, sikerült egy 
színpadocskán folyó énekkari előadást is megzavarnunk buszainkkal, majd 
leparkoltunk mintegy 100 méterre onnan ahol a kört elkezdtük. 
 Ki fog nekünk segíteni? Ez mindig érdekes kérdés, de itt hatványozottan 
került terítékre. Elküldtek bennünket a Turulhoz, ami a Feszty Árpád Művelődési 
Park nagyon szép kis tavakkal övezett szabadtéri színpadával szemben épített turul 
madár fejét mintázó magyar koronával ékesített épület. „Nem jó helyen járnak a 
stábot kell keresni a patika mellett.” Könnyedén megtaláltuk a „gyógyszertárat”, 
hiszen már jártunk arra. A patikában kis mértékben gyógyszert, nagy mértékben 
viszont orvosságot lehetett vásárolni. Végre megtaláltuk a stábot, akik kitöltettek 
velünk egy listát és utána kaphattunk vacsora jegyet. A fellépés körüli bonyodalmak 
itt kezdődtek. Mi egy délutáni félórás műsorról tudtunk és egy esetleges esti 
gálaműsorról. A helyi szervezők viszont állították, hogy csak este 11 órakor kerül 
ránk a sor, de azért megjegyezték délelőtt 11-re vártak már minket miért is nem 
jöttünk időben!? Meghívónk, akit a nap folyamán többször is kerestünk, sms üzenetet 
is küldtünk neki, végül is telefonon jelezte 5 percen belül ott lesz a patikánál és 
mindent megbeszélünk, de sajna hajnali visszaindulásunkig nem találkoztunk vele!? 
Próbáltunk egyezkedni egy délutáni fellépés erejéig, de süket fülekre találtunk. A már 
említett színpadocskára kiírt délutáni műsorok egytől-egyig elmaradtak, a nézők fel-le 
sétálgattak, ettek-ittak, szemmel láthatólag jól érezték magukat ebben a nagy semmit 
tevésben. Táncosaink-zenészeink nehezen viselték eme rettenetes „pörgést”, fiaink 
egyre inkább az orvosságos szintet próbálgatták a patikában. 
 A disznótoros vacsorát evőeszköz nélkül leginkább a fiúk ették meg.  A 
rizses májas inkább volt májjal megijesztett rizsfelfújt, mint hurka. Délután háromtól 
éjjel fél tizenkettőig vártunk sorunkra a nem túl jó, nyárinak semmiképp nem 
mondható időben. A kis buszokban visszaöltözésről szó sem lehetett, mert öltözőt 
senkinek sem tudtak biztosítani. Hipp-hopp fél háromra már ismét Leányváron 
voltunk. Ma sem értjük, hogy miért kezdődött a műsor este és miért kellett volna  
nekünk már délelőtt 11 órakor ott lenni, de most már mindegy… 

GT. 

1 július 2. Szár Felkészülés Zamorára F,I Z
2 július 8. Környe 260 éves betelepülés ünnepe F,I
3 július 8. Esküvő Z
4 7.16-7.26 Zamora Europeade F,I Z
5 augusztus 13. Pilisvörösvár Schwabenfest F Z
6 augusztus 18. Leányvár Türingiai tánccsoport fogadása F,I Z
7 szeptember 2. Esküvő Z
8 szeptember 9. Szár Szüreti rendezvény F,I Z
9 szeptember 16. Nyergesújfalu Hagyományőrző rendezvény F,I Z
10 9.22-9.25 Andorf/Ausztria 30 éves a Pramtaler Volkstanzgruppe F Z
11 szeptember 23. Alsógalla Szüreti rendezvény I
12 szeptember 30. Leányvár Falunap, ha lesz Ö Z
13 október 7. Esküvő Z
14 október 14. Leányvár Műsoros beszámoló 2002-2006, vacsora Ö Z
15 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
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Helyi kisebbségi önkormányzati választás 2006! 
 

Ahogy már az elmúlt három települési képviselő választáson megszokhattuk 
(1994, 1998, 2002) az idén is sor kerülhet Leányváron német kisebbségi 
önkormányzat megalakulására. Ehhez azonban községünk lakosságának aktivitása is 
szükségeltetik! 

Mit is kell tennünk? A kérdés jogosan hangzik el miután a kezünkbe vesszük 
a „Kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelem” papírt és a hozzá kapcsolódó 
tájékoztatót. 

A válasz azonban igen egyszerű. Csak azokon a településeken jöhet létre az 
őszi választásokon kisebbségi önkormányzat, ahol a törvényben meghatározott 30 fő 
feliratkozik  a helyben összeállított választási névjegyzékre. Tehát nincs mire várni! 
Ahhoz, hogy Leányváron ősszel ismét megalakuljon a német kisebbségi 
önkormányzat minél több pontosan kitöltött (személyi szám sem maradhat le!!) és a 
polgármesteri hivatalba legkésőbb 2006. július 15-ig eljutatott „jelentkezési lapra” 
van szükség. Ezen az új rendszeren változtatni nem tudunk, névjegyzék nélkül nem 
lehetnek jelöltjeink és természetesen nem választhatunk! 
 Miután a kisebbségi névjegyzékre való felkerülés folyamata lezáródik és 
törvényileg elfogadottá válik, elkezdődhet a jelölt állítási procedúra. Jelölt is csak az 
lehet, aki feliratkozik a névjegyzékre. A független jelölés megszűnik! Olyan 
egyesület ajánlhat csak képviselőjelöltet, amelynek alapító okirata tartalmazza az 
adott kisebbség nyelvének, kultúrájának és hagyományainak ápolását. Minimum öt 
képviselőjelöltnek kell lenni, hogy a kisebbségi választást kiírják! 

 Amikor ezen is túl leszünk, jöhet maga a választás. Akik feliratkoztak a 
névjegyzékre ismét öt német kisebbségi képviselőre voksolhatnak a települési 
önkormányzati választás napján, de egy külön választási helyiségben! 
Leegyszerűsítve, aki nem nyújtja be a kérelmet az kisebbségi önkormányzatra NEM 
szavazhat! 

 
FONTOS! 

Idézet a mindenkihez eljuttatott papírról: 
„Kijelentem, hogy az alább megjelölt kisebbségi közösség tagja vagyok” 

 
Vagyis, aki az adott kisebbség közösségéhez tartozónak vallja magát, 

feliratkozhat, majd szavazhat!  A névjegyzékre való felkerülésnek csak a rosszul vagy 
hiányosan kitöltött papír lehet az akadálya. A névjegyzék semmilyen más egyéb 
szempontból nem lesz vizsgálva, abba betekintést a választási iroda, a választási 
bizottság és a bíróság kivételével senki sem tehet és a választás után megsemmisítésre 
kerül! 
 Kérjük és bíztatjuk Önöket, töltsék ki és juttassák el a kérelmet a 
polgármesteri hivatalba. Német kisebbségi önkormányzatunk tagjai és természetesen 
Leányvár jegyzője szívesen válaszol az esetlegesen felmerülő kérdéseikre. A 
www.ldu.hu honlapon megtalálja a részleteket. 
 

Leányvári Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 
Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen 
 

 

Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 
 
 
Kedves Magyarországi Német Honfitársaink!  
 
2006. októberében önkormányzati választások lesznek és immár negyedik 
alkalommal kerül sor saját nemzetiségi önkormányzataink megválasztására is. 
A mögöttünk álló három választási ciklusban bebizonyítottuk, hogy élni tudunk a 
kisebbségi önkormányzatiság nyújtotta lehetőségekkel. Erős érdekképviseleti 
rendszert építettünk ki. Választott képviselőink túlnyomó többsége elkötelezetten és 
önzetlenül végzi munkáját anyanyelvünk, kulturális értékeink, identitásunk 
megőrzése érdekében. 
Joggal lehetünk büszkék arra, hogy számos településen sikerült továbbfejlesztenünk a 
német nemzetiségi oktatást. Sokat tettünk a magyarországi németség összetartó 
közösséggé formálásáért, egyesületeink megerősítéséért, kulturális hagyományaink 
ápolásáért. Anyaországi kapcsolatainknak is köszönhetően jelentős mértékben 
támogattuk közösségi házaink fejlesztését, idős honfitársaink ellátásának 
színvonalasabbá tételét. 
 
A 2006. évi nemzetiségi önkormányzati választások tétje, hogy folytatni tudjuk 
közösségünk érdekében végzett munkánkat! 
 
Az új törvényi szabályozás szerint októberben már csak azok vállalhatják a 
magyarországi németek képviseletét és szavazhatnak a német önkormányzati 
jelöltekre, akik felvételüket kérik a német kisebbségi választói jegyzékbe. Ezt a helyi 
választási irodától május 31-ig megkapott nyomtatványon tehetik meg.  A kérelmet 
július 15-ig kell visszajuttatni a választási irodához. A jegyzék kezelésére szigorú 
adatvédelmi szabályok vonatkoznak, abba illetéktelenek nem tekinthetnek be, a 
választást követően pedig megsemmisítésre kerül. 
 
Kedves Magyarországi Német Honfitársaink! 
 
A választás arra ad lehetőséget számunkra, hogy eredményeinket, hovatartozásunkat 
büszkén vállalva magunk válasszuk meg képviselőinket az elkövetkező négy évre! 
Ezért arra bíztatunk és kérünk mindenkit, akinek fontos népcsoportunk jövője, 
iratkozzon fel a német névjegyzékre és vegyen részt az októberi választáson! 
 
 

 Heinek Ottó 
 Elnök 


