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Arany minősítés 

 
Gyermek tánccsoportunk lányai már korán reggel az Ibi fodrászat felé 

vették útjukat március utolsó napján. Linda egy pár haj befonása után bepattant 
az autóba és már indultunk is, hogy a 10 órai kezdésre odaérjünk Szigetújfalura. 

A VI. Országos Német Nemzetiségi Gyermek Táncfesztivál északi 
előválogatójára 16 csoport jelentkezett. Háromfős szakmai zsűri előtt kellett 
mindenkinek bemutatni tudását. A zenei, koreográfusi és néprajzi specialisták 
alkotta csapat a szigorúan összeállított pontozási szempontok szerint az egyes 
műsorok befejeztével rögtön papírra vetette értékelését. A minősítési feltételeket 
az Országos Ének- Zene és Táncszövetség táncszekciójában alakították ki. Ezen 
számok összeadásával kapta meg mindenki a késő délutáni értékelés után a 
bronz, ezüst illetve arany minősítést. Ők – mármint a zsűri - egy héttel korábban 
már látták és minősítették is a déli csoportokat, most hazánk északi régióiban 
tevékenykedők kerültek górcső alá. Mindkét oldalról 6-6 csapat kerülhetett a 
május 12-én, Solymáron megrendezésre kerülő gálára. 

 A délelőtti programban mutatkozott be dunaharaszti, két csepeli, 
solymári, hartai, a budapesti Pannónia és Grassalkovich Általános Iskola 
csoportja. Mit tehetünk ilyenkor? Ismerve a mieink képességeit 
megpróbálhatjuk elhelyezni őket a mezőnybe. Sokféle szempontot – viselet, 
tánctudás, kiválasztott program, zenei kíséret, színpadkép…- figyelembe véve 
bíztunk benne, hogy a látott csoportok nagy részénél a mi produkciónk jobb 
lesz. Sok szép dolog mellett, akadt bőven kritizálni való is. Láthattunk szép és 
kevésbé tetszetős ruhákat, össze-vissza lógó szoknyákat, mellény nélküli utcai 
inges legényeket, de akadt olyan viselet is, amelyben a szakavatott szem sem 
találhatott semmi kivetnivalót. A lányok gondosan befont haja csak egy-két 
csoportnál volt megfigyelhető.  

Mindössze csak két zenekar, a csepeli és a solymári muzsikált a délelőtt 
folyamán. A gépzenére táncolók a kiírás szerint már eleve hátránnyal indultak, 
hiszen az élő zenei kíséret előnyt jelentett vagy jelenthetett volna. A zsűri 
későbbi értékelése szerint az elő zene valamikor inkább hátrány volt. 
www.leanyvarsramli.hu  www.vtgleinwar.eu 
leanyvarsramli@gmail.com  vtgleinwar@invitel.hu 
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A műsor befejezése után szinte rögtön elkezdődtek a délutáni fellépők 
színpad bejárásai. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy ilyenkor mindenki 
elpróbálhatja a táncokat, finomíthatja a színpadi elhelyezkedéseket. Még 
civilben jöttek a fiúk és lányok és próbálták a táncokat. Volt olyan, hogy nem 
érkezett meg a csoport időben volt, aki nem találta a zenekarát. A mi csapatunk 
pontosan megjött, rögtön mehettünk is a próbára. A táncos cipők csúszási 
tényezőinek vizsgálata is fontos ilyenkor, hogy ne forduljon elő az ami, pl. a 
csepeliek egyik legényével, aki olyat esett a zsűri szeme láttára, hogy csak úgy 
gurult a színpadon. Szegény felpattant és ment is tovább, de azután szemmel 
láthatóan mindenki közülük óvatosabbra vette a figurát.  

Várakozás, ez talán a leginkább fárasztó és feszültséggel terhes, mikor 
mehetünk már fellépni? Ilyen és ehhez hasonló kérdések sokaságát tették fel 
most is a gyerekek. Aztán az öltözködés megkezdésével már mindenki erre 
koncentrált. Az utolsó simítások után, ez most szó szerint értendő, mert volt 
vasalni való szoknya is, fényképek készítése, majd irány a színpad. Várgesztes, 
Ágfalva, Pápa, Veszprém és Károlyfalva után, de még Ceglédbercel és 
Dunaharaszti II előtt mehettünk a világot jelentő deszkákra.  

A bemondó keresztelőjével kezdődött a bemutatásunk, Gáspár Linda és 
Várszegi Andrea nevéből megszületett Gáspár Andrea, mint csoportvezető. 
Frank Gyuri meg is jegyezte „Te Tibor nem mi jövünk?”, de mi jöttünk! 
Szétrebbent a függöny, vagy inkább szétvánszorgott,  és nem egy megszeppent 
gyerekhadat láttam, hanem egy most megmutatjuk mit tudunk mi, elszántság 
érződött a színpadról. Senki nem kapkodott, nyoma sem volt az izgalomnak, 
nyugodtan óramű pontosságával ment minden. Zenészeink szépen muzsikáltak, 
köztük állva és onnan fényképezve úgy éreztem, most nem a közönségnek, 
hanem a táncosoknak, csak a gyerekeknek játszanak. Élt az egész színpad, 
fantasztikus torokszorító érzés volt, néha a fényképezőgép is megremegett a 
kezemben. Az első taktusoktól érezni, tudni lehetett; ma ismét felejthetetlen 
csodaszép perceknek lehetünk tanúi. Látszott az évek hosszú során 
összegyűjtött gyermeki tapasztalat, hatott a néha feddő oktatói szó, nem volt 
hiába a már sulykolás szintjéig menő lépésgyakorlás. Kreisz Andi két 
koreográfiája a Gyermeketűdök és a Grußpolka ismét megállta a helyét. 

A színpadtól az általános iskolában levő öltözőig haladva érdekes volt 
Váczai Szandra „még most is remegek” megjegyzését hallani, pedig ő csak 
nézőként drukkolt kishúgának és maga is megélte már többször az országos 
minősítés borzongató izgalmát. Látni lehetett a gyermekek mosolyán, a szemek 
csillogásán, mi megtettük, ami tőlünk tellett. A szülők, nagyszülők szeme sem a 
tavaszi napba nézéstől csillogott. Táncosok, zenészek csoportvezetők, kísérők 
egyszóval mindenki érezte; érdemes volt ide eljönni! Az öltözőben csak a rövid 
értékelés idejére lehetett a boldog gyerekzsivajt megállítani.  

A busz visszaindult haza, az ott maradóknak csak a zsűri értékelésére és 
a minősítős oklevélre kellett várnunk. Az előzmények alapján nyugodtan 
várakoztunk. Egy kis késéssel, de elkezdődött. A zsűri nem szankcionálja a 
korosztály (általános iskola) átlépését, hallhattuk. Hát igen, volt itt ismét 
gimnazista csoport és akadt másoknál is hasonló korú táncos bőven. Na erről 
ennyit, évek óta nem tud táncos világunk ezen a problémán túljutni. Szerencsére 
inkább dicsértek és javasoltak nem pedig szidtak és elmarasztaltak. Velünk túl 
sokat nem foglalkoztak, szép volt, jó volt, egybe volt.   
 A fellépés sorrendjében kapta mindenki a minősítést, ki bronzot, ki 
ezüstöt, és aztán: Solymár arany, Ágfalva arany, Károlyfalva arany, 
LEÁNYVÁR ARANY. A solymári gálára az aranyakon felül Harta és 
Veszprém kapott meghívást. A hat kiemelt csoport örült, de együttérzően 
gratulált a most ezüstöt és bronzot kapott táncosoknak. Kaptunk egy kis 
tájékoztatást a májusi gálával kapcsolatban és már telefonálhattunk, sms-
ezhettünk haza… 
 

Az arany minősítést szerzett tánccsoportunk tagjai: 
Balogh Viktória, Benke Anita, Csizmadia Krisztina, Fancsal Evelin, 

Fölker Regina Diána, Grosz Aranka, Hablicsek Enikő, Izsák Bernadett, 
Jankovics Szilvia, Kajtár Klaudia, Kiss Beatrix, Krupa Erzsébet, Molnár 
Míra, Naszvadi Roland, Schiszler Szabina, Schmidt Ferenc, Silling Bianka, 
Szabadkai Vanda, Szabó Anna, Szabó Dorottya, Szikora Márton, Török 
Cintia, Váczai Renáta, Valovics Máté, Vas Dávid.  
 
Az őket felemelően segítő Leányvár Sramli csapata: 

Frank György, Kelenföldi Csaba, Kosztka Róbert, Kosztka Viktor, 
Schiller István, Weisenburger Csaba, Witzenleiter Zoltán. 
 
Az aranykovács táncoktatók: 

Gáspár Linda, Várszegi Andrea 
 
Köszönjük még Gerli Józsefné (Lízi néni), Misik Hajni és Lóczki Irén 

(Ibi) mindig aktív közreműködését. 
 

Tolmácsolnunk kell Heilig Ferenc (az Országos Ének- Zene- és 
Táncszövetség elnöke) és a zsűri, a szülőknek és nagyszülőknek elküldött 
köszönetét, amelyhez a magunk nevében is csatlakozunk. 

Május 12-én Solymárra várjuk az érdeklődőket, tapsoljunk közösen az 
„aranyosoknak” 

 
„Ki magasan járt, csak az tudja, mily nehéz oda visszajutnia” 

GT 


