
Mi várható még az idén? 
 

 

 
 

Farsang 2007 
 

Kérünk mindenkit a „szokásos” rendezvényünkön való aktív részvételre. 
A tombolatárgyakat a csoportvezetők gyűjtik. 

Az esti bálra várjuk a bulizni vágyókat. 
 

Következik az 50. szám! 
 

2007. február 28-ig várjuk az „ünnepi” számhoz az írásokat, észrevételeket, 
javaslatokat, véleményeket az alábbi e-mail címre: vtgleinwar@invitel.hu!

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 

 
VIII. évfolyam, 49. szám 

2007. január 
 

 

Meghívó 
2007. február 17-én Kultúrházunkban tartandó 

 

TÁNCOS FALUFARSANGRA 
 

15 h - 18 h MINDENKI  FARSANGJA 
 
Fellépnek: 

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

 
Zenél a Leányvár Sramli 

Belépő felnőtteknek: 200,- Ft 
Sváb ruha bemutató is lesz! 

 

20 h - 4 h  FARSANGI BÁL 
 

- BÜFÉ      - Tombola 
Muzsikál a Leányvár Sramli 

Belépőjegy: 1000,- Ft. 
Tel.: 30/277-4061 

Rendezvényünk teljes bevételével tánccsoportjaink és 
zenekarunk éves kiadásaihoz járulnak hozzá!  

 
Sok szeretettel vár mindenkit a rendező 

Leányvári Német Nemzetiségi Néptánccsoport és Zenekar 

1 február 17. Leányvár Táncos Falufarsang Ö Z
2 február 24. Leányvár "Zsíros kenyeres" táncpróba F Z
3 március 3. Dorog Richter bál I,F
4 március 31. Szigetújfalu Országos gyermek táncválogató GY Z
5 április 8. Leányvár Húsvéti vendégfogadás (Schönwald) Ö Z
6 május 11-12. Solymár Országos Gyermektáncfesztivál GY Z
7 május 12. Dunaszentmiklós Dalkörtalálkozó D
8 május ?? Esztergom Megyei Német Nemzetiségi Felnőtt  Fesztivál F,D Z
9 május ?? ?? Megyei Nemzetiségi Gyermekfesztivál M,GY Z

10 május 19. Esküvő Z
11 május 26. Tokod Egyházi fellépés D
12 május 27. Alsógalla Pünkösdi rendezvény F,I Z
13 június 29. Tokod Egyházi fellépés D
14 július 16-26. Horsens (Dánia) Europeade I,F Z
15 augusztus 18. Leányvár Vendégfogadás Pramtaler Volkstanzgruppe I,F,D Z
16 szeptember 22. Leányvár Falunap - 10 éves a Leányvár Sramli Ö Z
17 december 8. 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 programjai 2007 -ben
TERVEZET!



Jégre mentünk! 
 
 Ugyan nem a szó igazi értelmében, de az érzésünk valami hasonló 
volt, amikor az esztergomi Prímás Pincében január 20-án nyitó táncoltunk. 
Sokak szerint kívülről nem látszott semmi, hogy valami gondunk lett volna, 
viszont belülről nagyon oda kellett figyelnünk minden lépésünkre. Kicsit 
nehezítette a helyzetet a nem túl nagy „táncparkett”, ami tulajdonképpen egy 
kőborítású burkolat. Szinte már észre sem vettük, hogy fellépésünk alatt a 
pincérek egyszer-kétszer köztünk cikázva hordták az ételt-italt. 
Összességében zenészeink-táncosaink és a közönség is jól érezte magát. 
 A „jégrevü” előtti hét szombatján a 11. országos német nemzetiségi 
gálán a Kongresszusi Központban néhány táncosunk vehetett részt. 
Szándékosan nem a szerepelhetett kifejezést használtam, amely nyílván 
félrevezető lett volna. Az történt ugyanis, hogy a vendégek fogadását és a 
színpadon átadott életműdíjak és a legjobb diákok jutalmazásának 
lebonyolítását bízták a leányváriakra. Táncosaink ragyogóan megoldották 
feladataikat, bár a díjazottakkal sem ártott volna a rendezőknek közölni a fel 
és levonulás, valamint a színpadon történő ide-oda állás-mozgás 
koreográfiáját. A műsor leginkább a hosszúra nyúlt köszöntő beszédek miatt 
egy kicsit elhúzódott, de a közel 1500 néző türelemmel és lelkesítő tapssal 
várta a fellépőket. Fúvószenekarok, tánccsoportok, dalkörök, énekes és 
zenész szólisták mellett egy kis színházi produkció is színesítette a délutánt   
 Visszafelé haladva az időben a január elején lezajlott tatabányai 
német kisebbségi ülésen megtörtént a jelöltállítás a március 4-i választásra. 
Mielőtt valaki megijedne, hogy már megint választani kell menni, 
megnyugtatjuk, ezen a napon csak a megválasztott kisebbségi képviselők 
mehetnek szavazni a megyei és az országos listákra. A megyei kisebbségi 
önkormányzatba 9-en kerülhetnek. Ez egy teljesen új testület lesz, hiszen a 
választójogi törvény most először írta elő a megyei szintű megalakulást is. 
Kicsit talán furcsának mondható ez a megyei megközelítés, mert lépten-
nyomon a régiók megalakulásáról hallani. Az országos 52 fős német 
kisebbségi listára megyénkből 3 főt jelölhettünk. Mindezeken felül a megyei 
szövetség mandátuma is lejárt, ide 5 fő került jelölésre. 
 Szilveszteri bálunk jól sikerült. A „zártkörű” rendezvényünk sokkal 
nyitottabbá vált, hogy az oldalsó kistermet és a nagyteremet ideiglenes 
összenyitottuk. Ezáltal újra lehetővé vált egy komfortosabb vendégfogadás 
magvalósítása. Az egyéb adatok közlésével nagyon vigyáznunk kell. 
Bizonyos „jogokra” hivatkozva lesnek ránk és már előre pénzt várnak 
tőlünk egy-egy rendezvényünk alkalmából!? Hát hiába a törvény súlyos 

keze egyre mélyebben turkál a zsebeinkben és nem bele tenni akar 
valamit… 
 A decemberi dolgainkról is említést kell tenni. Menjünk továbbra is 
visszafelé, ahogy azt a rákok teszik. Szenteste napján a leányvári 
nagycsaládosok remek ötletének a megvalósításában segédkeztünk. A 
délután folyamán templomunkban előadott magyar és sváb betlehemezés a 
szintén kétnyelvű karácsonyi énekekkel együtt méltó előkészítése volt a 
meghitt családi estének. 
 Falukarácsonyunkon iskolánk „nagyjainak” előadásában láthattuk az 
évtizedek óta őrzött sváb betlehemi játékot az erre az alakalomra 
szalagokkal díszített hagyományos ruhákban. Óvodásaink izgulós 
igyekezete szinte tapintható volt a szépen sikerült előadáson. 
 A hatodik „Sing mit” dalolós teadélutánunk kezdetén Dr. Szakmár 
Jánosné, Eifert Rozália vehette át az új képviselőtestület határozata alapján 
Leányvár díszpolgára címet. Gratulálunk a megérdemelt kitüntetéshez és 
kívánunk még sok boldog nyugdíjas évet. A kis ünnepség után énekkel telt 
meg a falumúzeum és a német terem. Természetesen a „Sing mit VI.” 
kiskönyvünk dalainak eléneklése után előkerültek a régebbiek is és a teás 
kancsók mellett néhány üveg bor is kiürült. 
   Mikulás ünnepségünkön a kicsik hangos énekszóval csalogatták a 
nagyszakállút, aki nagy gondossággal és szeretettel adta át csomagjait, majd 
táncra is perdült a gyerekekkel. A kerek évfordulót 2006-ban ünneplő 70 év 
felettiek is szép számmal jelentek meg és vehették át szerény ajándékunkat. 
 December első hétvégéjén Tótvázsonyban megrendezett Landesrat 
(Magyarországi Német Ének- Zene és Tánckarok Országos Tanácsa) ülésen 
számunkra a legérdekesebb az immár hatodik alkalommal sorra kerülő 
solymári gyerekfesztivál körüli „bonyodalmak”-nak az elsimítása volt. A 
péntek estétől vasárnap reggelig tartó értekezlet lehetőséget teremtett sok 
dolog megbeszélésére. Szombat este előkerült egy harmonika is, így nem 
maradt el a szokásos tánc-dal-zene sem. 
 Ezen a decemberi első hétvégén volt Leányváron a „Sváb táncház”, 
amely egyik állomása volt a LENA által megálmodott programsorozatnak. 
Azóta a számomra elmesélt részletek ismeretében sikeresnek volt mondható 
a tánc és a könnyű vacsora összekötése.  Jó volt az eddigi összes program és 
reméljük a még hátralevővel sem lesz gond! Köszönjük Csörgits Andreának 
a Leányvári Nagycsaládos Egyesületnek és a nekik segítőknek az ötleteket 
és a szervezést. 
      

GT 


