
Programok 2006-ban 

 
Köszönet 

 
 Tisztelettel köszönöm Leányvár leköszönő polgármesterének és 
képviselőtestületének a 2006. szeptember 27-én nekem adományozott megtisztelő 
Leányvár díszpolgára címet.  

Hálával tartozom családomnak, táncosainknak, zenészeinknek, 
énekeseinknek, a német kisebbségi önkormányzat volt és jelenlegi tagjainak és 
mindazoknak, akik az elmúlt több mint tíz évben mellettem álltak és segítettek. 

Gáspár Tibor 
 

Választás 2006 
 

Sikeresen lezajlott a német kisebbségi önkormányzat megválasztása 
Leányváron. Köszönjük mindenkinek, akik szavazataikkal támogatták 

további működésünket. 
 

Leányvári Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

Támogatási díj  
 

Tisztelettel kérünk minden táncost, zenészt, énekest, hogy 2 000,- Ft-tal 
járuljon hozzá ez évi kiadásaink kiegyenlítéséhez. 
 Az összeget a csoportvezetőknél kérjük befizetni. 

 
Köszönjük

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 

 
VII. évfolyam, 47. szám 

2006. október 
 

 

 
  2006. október 14-én 17 órától 

a Kultúrházunkban tartandó 
 

TÁNC-DAL-ZENE 
beszámoló 2002-2006 

 

rendezvényünkre 
 

Fellépnek (és együtt vacsoráznak):  
 

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

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 október 14. Leányvár Műsoros beszámoló 2002-2006, vacsora Ö Z
2 október 21. Leányvár Idősek napja M, GY
3 november 4. Leányvár Negyedéves próba F Z
4 november 18. Csolnok Heimatklänge F Z
5 december 9. Leányvár Mikulás buli Ö Z
6 december 16. Leányvár Sing mit VI. D

Jelmagyarázat: M= Mini tánccsoport
GY= Gyermektánccsoport
I= Ifjúsági tánccsoport
F= Felnőtt tánccsoport
D= Dalkör
Z= Zenekar
Ö= Összes csoportot érintő program



Andorf / Ausztria 
 
 Kicsit vissza kell tekintenünk 2004-re, hiszen ekkor találkoztunk 
„sógorainkkal” Rigában. Történt ugyanis, hogy ugyanazon az iskolai szálláson 
töltöttünk néhány napot. Voltak közös programjaink, bulizgatásaink. 
 Az idén tavasszal kaptunk egy elektronikus levelet, amelyben meghívtak 
bennünket a Pramtaler Volkstanzgruppe 30 éves évfordulójának alkalmából 
rendezendő megemlékezésre. Többszöri változtatás után az ünnep végső időpontja 
szeptember 23-a lett. 29 fős küldöttséggel indultunk az útnak zenészek, táncosok és 
néhány kísérő. 
 22-én péntek reggel vágtunk neki és egy nyugodtnak mondható mindössze 
nyolc órás út végén megérkeztünk a Passautól 22 km-re található 5000-es lélekszámú 
Andorf településre. Bécsben járva már ránk telefonáltak vendéglátóink, hogy tartani 
tudjuk-e a délután három és négy óra közé egyeztetett érkezésünket. Ezt 
maradéktalanul sikerült teljesítenünk. A templom mellett már vártak ránk kísérőink és 
rögtön átmentünk Schärdingbe.  
 Biztos többeknek ismert e név, ha máshonnan nem a vízállásjelentésben már 
hallhattuk, hogy az Inn Schärdingnél árad vagy apad. Most éppen nyugodt volt a 
folyó és a partján rengeteg vadkacsát, galambot és hattyút láthattunk. Nagyon érdekes 
volt a kis határváros, hiszen teljesen olyan érzésünk volt, mintha házait éppen most 
öntötték volna nyakon mindenféle színű festékkel. Az elragadó sétálóutcán keresztül 
eljutottunk a kis kastélyparkig, ahonnan remek kilátás nyílt az alattunk elterülő 
folyóra és a túlparti német területre. Kísérőink hagytak időt fagylaltozásra, kávézásra 
illetve egy kis sörözésre is. 
 Visszatérve Andorfba elhelyezkedtünk a helyi „Hochschule” 
tornacsarnokában. Már többször is megszokott munkával kialakítottuk fekhelyeinket 
a küzdősport szőnyegeivel. Az első éjszaka tapasztalata szerint kiderült, hogy most 
éppen egy szuperkemény fajta jutott fekhelyünkül. Sok idő nem maradt és máris 
indultunk az ismerkedő estre, egy nem túl messze levő régi parasztházhoz. Egy 
buszsofőrrel utaztunk, akinek lejárt a vezetési ideje, így a hangszerek kipakolása után 
otthagyott bennünket s elvonult szálláshelyére. 

Egy istállókkal, csűrrel és lakóépülettel teljesen körbezárt belső udvaron 
találtuk magunkat. Andreastól, aki egyébként a tánccsoportjuk vezetője, kaptunk 
kimerítő tájékoztatást az összes épületről és egyenként szinte minden tárgyról. A több 
mint kilencven éves tulajdonossal, aki a mai napig is a múzeumban lakik, nem 
tudtunk megismerkedni, mert sajnos éppen kórházban volt. 

Közben gyülekeztek az osztrák táncosok, elkezdték parázson sütni 
vacsoránkat és nem maradhatott el az itallal történő kínálás sem. Végül is az egyik 
istálló felett kialakított nagy padlástéri teremben kaptuk a vékony kolbászt mustárral 
és helyi szokás szerint káposztával. Zenészeink muzsikálásba kezdtek, majd 
vendéglátóink harmonikása is beszállt. Hamarosan láthattunk egy rögtönzött próbát. 
Fantasztikus élményben volt részünk mikor a fiúk mindenféle helyzetben saját 
magukat és természetesen egymást sem kímélve bemutattak egy-két igazi osztrák 
„csapkodóst”. Mi is táncoltunk egy párat, majd egyre inkább lendületbe jöttünk, nem 
maradhatott el a közös éneklés és tánc. A „Hochzeitmarsh” és az általunk kissé 
átkoreografált kacsatáncot is gyorsan megtanulták a fiatal belevaló lányok és 

legények, igazi sikere azonban „megy a gőzös Kanizsára” vonatozás volt. Jóval éjfél 
után fuvaroztak bennünket alvóhelyünkre, de voltak akikkel még helyi 
szórakozóhelyet is meglátogattak. 

Szombaton, 23-án a reggeli után összeszedtük hangszereinket elmentünk egy 
kis bevásárlásra majd a „gyengélkedőn” hagyott pár emberünk kivételével Passau felé 
vettük az irányt. Az eredeti terveink szerint Linz lett volna kirándulásunk tárgya, de 
mivel a német határváros lényegesen közelebb fekszik, inkább oda mentünk. 
Döntésünk jónak bizonyult. Láthattuk az Inn az Ilz és a Duna különböző színű 
vizeinek találkozását. Egy páran felkaptattunk a város legmagasabb pontjára, ahonnan 
a kilátás pazar volt.  Templomok, gondozott kis terek, sétáló utcák és rengeteg 
kiránduló hajó nyújtotta élmény mindenkinek elnyerte tetszését. 

 Szálláshelyünkre visszatérve örömmel tapasztaltuk a gyengélkedő brigád 
felépülését. Az esti program összeállítása után zenekari próbával és a táncos lányok 
hajfonásával múlattuk az időt. Maga a születésnapi ünnep egy kiállítócsarnok 
színpaddal és rengeteg sörpaddal, asztallal népies motívumokkal berendezett 
épületében volt. Jó volt látni a falu összes külön-külön bemutatott prominens 
személyét „egy fedél alatt”. Ők szemmel láthatóan jól érezték magukat a három és 
félórásra sikeredett, beszédekkel, köszöntésekkel, zenével és táncos fellépésekkel 
tarkított estén.  

Különös pillanatok részesei lehettünk, amikor harmonikaszóra a színpadon 
és még négy-öt asztal tetején álló ostorcsapkodó csapat következett. Taktusra a fejünk 
fölött pattantak az ostorvégek, mindenki egy kicsit behúzta a fejét és a hangerő 
hatására néhányan a fülükhöz is kaptak. A helyi „legényes” is nagy sikert aratott, 
viszont az egyik vendégcsoport harmonikása nem találta a megfelelő ütemet, így ezek 
a fiúk – gondolom nem kis bosszúsággal – vonultak le. Ilyen előzmények után a 
„marschos” bevonulónál már éreztük, hogy a közönség velünk lesz! Húsz perces 
műsorunk elnyerte a közönség és meghívóink legnagyobb tetszését, amelyet dörgő 
tapssal nyilvánítottak ki. A színpadon vehettük át a rendezők ünnepi faóráját és mi is 
itt adtuk át nekik, a meghívott csoportok közül egyedüliként ajándékkosarunkat.  

A kis osztrák zenekar játszott a hivatalos program után. Nekünk is 
lehetőségünk nyílt ottani lépések megtanulására. A gyors zenekar cserét követően a 
mieinket majdnem felborították, azaz inkább leborították a színpadról. A kacsatáncot 
már „leányvári” stílusban adták elő, a vonatozás az egész termen keresztül jókedvűen 
zajlott. Apró polkalépéseinket kerek szemekkel, csodálkozva nézték. 

A késői, vagy inkább korai lefekvés ellenére reggel mindenki időben fel 
tudott kelni. Egy gyors mondhatni katonás összecsomagolás, búcsúzkodás 
következett. Nem messze Andorftól egy tavaly átadott parkba látogattunk. Itt fából 
ácsolt lépcsőkön a fák tetején közlekedhettünk, élvezhettük a pazar kilátást, 
hintázhattunk, csúszdázhattunk. Kipróbáltuk a függőhíd nyújtotta pattogást, a láncos 
szerkezeteken történő fennmaradást, a fatörzseken való egyensúlyozást. Egy 
szerencsés leesés kivételével valamennyien megúsztuk a szabadon választható 
próbatételeket. Hazafelé a Bécs környéki másfélórás dugót nem sikerült elkerülnünk. 

Ez a villámlátogatás jó alapja lehet egy újabb hosszútávú kulturális 
kapcsolatnak.  

 
GT 


