
Mi várható még az idén? 

 
 

Hajókirándulás 
 

2007. április 7-én, szombaton Schönwaldi vendégeinkkel közösen egy egész 
napos hajókirándulást tervezünk Budapest-Visegrád-Esztergom-Budapest útvonalon. 
A befizetendő összeg 1300,- Ft/fő, amely tartalmazza a Budapestre történő feljutást, 
a hajózást és a haza buszozást. A hajó alsó, teljesen zárt fedélzetén 150-en férnénk el 
a félig nyitott felső részen 60 főnek van hely.  

Esetleges kérdésekkel hívható telefonszám: 30-277-4061. 
Várjuk a jelentkezéseket!

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 
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50 
 

2000. május 26-án jelent meg az első szám, Walczer Csabi 
kezdeményezésére. Köszönjük neki az első lépéseket és a többieknek, akik írásukat 
megjelenítették lapunk hasábjain. 

 Az azóta eltelt időben sok dologról kaphattak tájékoztatást 
kultúrcsoportjaink tagjai és természetesen a hozzátartozók, érdeklődők is. Ünnepi 
számnak talán csak kis túlzással titulálhatjuk a mostanit. Miért is? Egyrészt szép 
lassan értük el ezt az ötvenest, másrészt csak szűk körben terjesztjük „újságunkat”.  

Harmadrészt pedig a megjelent írások döntő többsége a saját „tollamból” 
akarom mondani, inkább számítógépemből származik. Furcsa lenne leírnom, hogy 
ünnepeljük meg gondolataim megjelenítésének kerek lapfordulóját. Remélem, hogy 
egy kis visszaemlékezésre mégiscsak alkalmasak a megjelent példányok, amelyek 
nem minden száma jött csak úgy a kisujjamból. A téma mindig adott volt és lesz, mi 
történt velünk amiről írni volt érdemes és milyen események elé nézünk az 
elkövetkező időben.  

A megjelent 50 lap egy kis visszatekintés mellett egyben elgondolkodtató is, 
vajon csoportjainknak mennyire van szüksége egy ilyen kis kiadványra? Ma már a 
levelek nagy része elektronikus úton talál gazdára. Ez a lényegesen gyorsabb és 
olcsóbb küldési forma egyre inkább elterjed az otthoni dolgaink intézésénél. Felnőtt 
tánccsoportunk és a zenekarunk szinte minden tagja rendelkezik már e-mail címmel 
(néhányan többel is). Az ifjúsági és gyerek táncosaink is egyre nagyobb hányadban 
érhetők el számítógépen keresztül. A jövőben a nyomtatott Tánc-Dal-Zene helyett ők 
már monitoraikon láthatják az információkat. Az idei első számot sokan már így 
kapták meg. A kinyomtatott verziót azonban meg kell mindazoknak kapni, akik a 
világhálón keresztül még nem érhetők el, tehát marad a hagyományos megjelenítés 
is! 

Lényeges változtatás a megjelenítési formában nem lesz. Továbbra is marad 
az eddig megszokott fekvő kétoldalas lap – bár ez most három laposra sikeredett - a 
régi fejléccel. Az első oldal alján lesz látható ezentúl a zenekar és a tánccsoport 
Internet és  elektronikus levél címe.  

GT 
 

www.leanyvarsramli.hu  www.vtgleinwar.eu 
leanyvarsramli@gmail.com  vtgleinwar@invitel.hu 

Dátum Helyszín Rendezvény
1 március 3. Dorog Richter bál I,F
2 március 31. Szigetújfalu Országos gyermek táncválogató GY Z
3 április 7. Budapest-Esztergom Hajókirándulás (szervezés alatt!) Ö Z
4 április 8. Leányvár Húsvéti vendégfogadás (Schönwald) Ö Z
5 április 9. Leányvár Húsvéti vendégfogadás (Schönwald) D
6 május 11-12. Solymár Országos Gyermektáncfesztivál GY Z
7 május 12. Dunaszentmiklós Dalkörtalálkozó D
8 május 19. Esküvő Z
9 május 26. Vértessomló Megyei Nemzetiségi Gyermekfesztivál M,GY Z

10 május 26. Tokod Egyházi fellépés D
11 május 27. Alsógalla Pünkösdi rendezvény F,I Z
12 június 2. Leányvár Régiós iskolai találkozó M,GY
13 június 9. Esztergom Megyei Német Nemzetiségi Felnőtt  Fesztivál F,D Z
14 június 29. Tokod Egyházi fellépés D
15 július 6. Pilisvörösvár Sváb bál (Donauschwaben) F Z
16 július 16-26. Horsens (Dánia) Europeade I,F Z
17 augusztus 12. Pilisvörösvár Vörösvári búcsú I,F Z
18 augusztus 18. Leányvár Vendégfogadás Pramtaler Volkstanzgruppe I,F,D Z
19 szeptember 1. Esztergom Esküvő Z
20 szeptember 15. Leányvár Esküvő Z
21 szeptember 22. Leányvár Falunap - 10 éves a Leányvár Sramli Ö Z
22 október 13. Vértessomló 20 éves a somlói dalkör D
23 december 8. Leányvár Mikulás buli Ö Z

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

Leányvári Német Nemzetiségi Kultúrcsoportok programjai 2007-ben
Csoport



Fent vagyunk az INTERNETEN! 
 

Táncos farsangunk alkalmából, 2.17-én lett bejelentve táncos honlapunk elérhetősége: 

 
Zenekarunk idestova már egy éve megbirkózott a világhálóra felkerüléssel. Előtte és 

az azóta eltelt időben jó néhányszor került szóba táncosaink között, hogy jó lenne egy honlap 
nekünk is.  

December közepén álltunk neki. Linda összegyűjtötte, rendszerezte a fényképeket a 
többféle verzióból kiválasztotta a szín, forma és betűtípus világot. Magamnak a honlap 
készítés technikai részében való elmélyülés és maga a megvalósítás jutott. Napról napra 
változott, majd megszületett az első próbaverzió, amelyet már többen leteszteltek. Szerencsére 
kaptunk ötleteket is, még ezt és ezt kellene megvalósítani címszóval. Az e-mail címünkben 
már régóta szerepel a vtgleinwar név, amely a Volkstanzgruppe Leinwar rövidítése. Ez adta a 
vtgleinwar.eu Internet cím ötletét.   

Mit is láthatnak a hozzánk bekattintók? Kezdőlapunkon az együttes bemutatást és az 
éppen aktuálisan következő rendezvényünk hirdetését. Csoportjainknál, az összes csoportról 
egy-egy fényképet és a névsorokat tettük fel a próbák időpontjának megjelölésével. Oktatóink 
fényképei mellett rögtön levelet is küldhetünk nekik. Táncaink címei és időtartama mellett a 
koreográfust is megjelöltük. Programjainknál mindig a legfrissebb ez évi fellépéseinket 
találhatják meg az érdeklődők. Fényképeinknél külön lettek bontva a hazai és a külföldi 
képek, amelyek évenként is tagolva vannak. Tánc-Dal-Zene fülön újságunk 2007-es számai 
találhatók. Támogatóink is felkerültek egy külön lapra. Az archívumba kerültek a Tánc-Dal-
Zene régi számai, programjaink és dokumentumaink éves beosztásban. A fórum oldalon 
egyszerűen át lehet lépni a Leányvár Sramli üzenőjére, amelyre természetesen a 
tánccsoporttal kapcsolatos bejegyzéseket is várjuk. A linkeknél gyorsan elérhetőek azok a 
csoportok, együttesek, akikkel évek óta szoros kapcsolat fűz össze bennünket. A német része 
honlapunknak nem egy teljes tükörkép, hanem az együttes bemutatását, csoportjaink, 
oktatóink és fényképeink gyors elérését teszik lehetővé. 

Fontos volt számunkra, hogy oldalaink frissítését, módosítását esetleges kibővítését 
saját magunk tudjuk elvégezni, nem kell külsős segítséget igénybe venni. Semmiképpen nem 
szeretnénk egy ritkán frissített „halott” oldal tulajdonosai lenni, ezért vettük ennek a dolognak 
is a teljes felügyeletét saját kézbe. 

Jó kattintgatást kívánunk! Várjuk az észrevételeket! 
GT 

 
Tisztelt Szerkesztők, tisztelt dalos-táncos-zenés csoportok!  
  
Kedves Tibor! 
  

Azok közé tartozom, akik a leányvári hagyományápoló csoportok munkáját kezdettől 
fogva, közvetlenül és közvetve, nagy érdeklődéssel és figyelemmel kísérik. A nagyfokú 
precizitás, fegyelem, kitartás, a közösség céljainak az önzetlen támogatása jellemzi 
munkátokat. Ti úgy tudtok bánni a kisebbségi múlt kincseivel, a zenével, a tánccal és a dallal, 
hogy közben megtapasztaljátok a közösségformálás örömét: olyan maradandót alkottok 
településeteknek, hogy azt bármely község megirigyelhetné. Ennek a nagyszerű munkának 
tükre a Tánc-Dal-Zene, amely felhív, informál, felidéz, visszapillant, kér, megköszön, 
egyszóval munkátok nélkülözhetetlen hírnöke. Fogadjátok elismerésem és gratulációm! 
Kívánom, hogy az elhintett mag termékeny talajra hulljon, és még nagyon sokáig lehessen 
Leányváron ilyen pezsgő kulturális életnek örvendeni és tapsolni. 
  
                Hárs Gyuláné 
az Országos Német Önkormányzat tagja 

 
Tánc – dal - zene 

Csupán 3 szó, s mégis mennyi információ. 

Hetedik éve, hogy elindult a leányvári kultúrcsoportok lapja. Röviden, tömören, 
lényegretörően tudhatjuk meg táncosaink, zenészeink, s az énekkar aktuális fellépéseit, 
eredményeit, egy-egy előttük, vagy mögöttük álló rendezvény benyomásait. 

Köszönet Tibornak, hogy számos elfoglaltsága mellett a kultúrcsoportok kulisszatitkaival is 
megismertet bennünket. 

                   Nagyné Engler Zsuzsa 

 
Dalkör 

 
 Szeretném néhány gondolatban bemutatni a dalkör téli tevékenységét. 
 

November végén, 19-én Erzsébet napon apró ajándékkal köszöntöttük a jelenlegi és 
a közelmúlt Erzsébet nevű tagjainkat és segítőinket, amit ők süteménnyel és innivalóval 
köszöntek meg. Az ádventi időszakban aktívan részt vettünk Szakmárné /Rozi/ és a 
nagycsaládosok egyesülete által szervezett rendezvényeken. Énekeltünk a helytörténeti 
előadáson, gyúrtuk a nudlit, amit jó étvággyal fogyasztottak el a gyerekek, majd ismét 
énekeltünk szép karácsonyi dalokat a templomban rendezett betlehemi játékokat körbefonva. 
Januárban újra kezdtük a próbákat, hogy az idei felkéréseknek és feladatoknak meg tudjunk 
felelni. Énekeinkkel részt vettünk a falu farsangi délutánján, ami ismét telt házat vonzott, és a 
vendégek jól érezték magukat. Készülünk a Húsvéti ünnepekre, a Passio éneklésre, a 
Schönwaldi vendégek fogadására, és a tavaszi és nyári meghívásaink teljesítésére. Próbáinkra 
szeretettel várunk mindenkit, ami szerdánként 19 órakor van a kultúrotthonban. 
 
   Gerstner Ferenc 



Táncos Farsang 
 

Ruhagyűjtéssel kezdődött a felkészülés a tél derekán, de ez így talán nem elég pontos, 
hiszen az idei tél valamilyen oknál fogva egyszerűen elmaradt és a ruhagyűjtés sem valamilyen 
jótékonysági akció miatt történt. 

 Szóval már január elején elkezdtük összegyűjteni a 80-as évekből származó hosszú 
báli ruhákat. Felnőtt tánccsoportunk lány tagjai hosszasan próbálgatták az alakjuknak leginkább 
megfelelőket a hatalmas táncos tükreink előtt. Szerencsére lányaink nagy része mindenféle alakítás 
nélkül talált magára valót. Volt is csodálkozás, ez a ruha ezé és ezé volt és ilyen sovány volt 25 
éve; hangzottak a kérdések. A fiúk felkészülése, mint ruhaügyben általában mindig, most is 
egyszerűbbnek bizonyult, valami sötét nadrág, fehér ing és régifajta nyakkendő volt a kritérium. A 
táncos fiúk előkészülete valóban nem volt egy túl bonyolult feladat, viszont a zenészeinkre sváb 
ruhát, méghozzá női fajtát találni, már nem olyan egyszerű. Miért is kellett ez? Először egy „sima” 
farsangi meglepetésre készültek zenészeink a táncos lányaink invitálására. Aztán a kezdeti lendület 
még inkább fokozódott. Az eredetileg csak az esti bálon bemutatandó produkció bekerült a 
délutáni színpadi előadások listájára is. Ráadásul a szerepek is felcserélődtek a lányok fiús 
feketébe öltöztek, míg muzsikusaink lányos svábba. Na itt azért adódtak némi bonyodalmak, 
amikor a blúzokat és mellényeket kellett felvenni, de végül mindenkire találtunk megfelelő 
méretet. 

Az idei január nemcsak a már évek óta megszokott normál táncos ruha rendbetétellel 
zajlott Lízi mama szobájában, hanem egy érdekesnek ígérkező eredeti leányvári sváb ruhákat 
bemutató negyedórára is készülődött. Aprólékos rengeteg előkészítéssel járó sok-sok hét után 
kialakult a ruhabemutató teljes menetrendje. Csak nagy néha hallgattam bele az otthoni 
beszélgetésekbe, de rá is jöttem, hogy számomra ez követhetetlen. Mikor mit is viseltek ősanyáink, 
sok mindentől nem függött csak éppen, hogy milyen nap- hó- vagy évszakban, melyik 
mindennapos vagy egyedi alkalomra, munkába vagy ünnepre, keresztelőre vagy a pékhez, mezőre 
vagy éppen esküvőre, elsőáldozásra vagy csak főzésre, egy kicsit a hajviselettel, szalaggal, 
kendővel, Schopf-fal is megfűszerezve… Hu, na akkor mély levegő és adjunk még egy-két 
kelléket is a kezekbe, de szigorúan csak a régiekből. Előkerült a palatábla, szép nagy gyertya, 
fakanál, kenyérkosár, imakönyv, rózsafüzér, kancsó, tányér és a „Plutzer” is, ami egy közepes 
nagyságú folyadék tárolására alkalmas agyagedény, amelyből inni a fülén levő kis lyukon 
keresztül lehetett.  

Hol is tartunk, ja igen táncos farsang. Az előkészületekről kicsit bővebbre sikeredett a 
bemutató, így csak röviden, időrendi sorrendbe szedve szaladjunk végig az eseményeke. Már 
reggel elkezdődött a fánksütés, hogy délután-este mindenki megkóstolhassa. A gyerekek nagy 
örömére sikerült megegyezni egy arcfestő kisasszonnyal, hogy mázoljon össze bennünket, 
legalábbis a képes felünket. A sváb ruhabemutató szebbnél szebb viseleteit Márti óvonéni (Kiss 
Lászlóné) szakszerű bemutatásával csodálhattuk meg. Dalkörünk több blokkal is készült, talán a 
gumicsirkelövés sikerült a legjobban. Mini táncosaink új koreográfiával is készültek, egyre 
ügyesebbek lesznek a csapat apróságai is. Gyermekcsoportunk tagjai –némelyikük már arcfestve- 
az országos táncválogatóra készülve már nemcsak a Gyermeketűdöket és a Lahmkruam polkát, 
hanem a Grußpolkát is élő zenei kísérettel adták elő. Az ifjúságiak viselete „szemetesre” sikerült, 
de a lábak, mozdulatok, lépések sok-sok munkát sejtetnek a háttérben. Felnőttjeink 
csokornyakkendős, hosszúruhás táncai hozták a tőlük elvárható magas színvonalat. Az i-re azt a 
bizonyos pontot a „lányos” muzsikus fiúk és „legényes” táncos lányok tették fel. Az eltáncolt 
koreográfia az esti bál szépszámú közönségének soraiban is osztatlan sikert aratott. 

Köszönjük segítőinknek, a fánksütőknek a kedves nézőknek az esti bálozóknak a 
támogatását az összegyűjtött tombolatárgy adományokat, és nem utolsó sorban a sok jó ötletet.  

Még egy mondat; táncosok, énekesek, oktatók, sváb ruhát viselők, Lízi mama és 
különösen ti zenészek JÓK voltatok, jövőre veletek ugyanitt… 
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