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Országos Gyermektáncfesztivál Solymár (Sportcsarnok) 
 

Időpont: 2007. 5. 12. szombat. 
Indulás: 7 óra 45 perc. 

Versenyprogram bemutató: 11:30-tól (második előadók vagyunk!). 
Gálaműsor: 16 órától (itt is másodiknak szerepelünk!). 

 
Várjuk a kedves érdeklődőket! 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 

 
VIII. évfolyam, 52. szám 

2007. április/2 
 

 

Húsvét 2007 
 

Tavaly nyári spanyol utunk alkalmából oda-vissza Schönwaldban 
szálltunk meg. Már akkor elkezdtük tervezgetni egy idén tavasszal esedékes 
vendégfogadás kereteit. Jó néhány telefonos beszélgetés és e-mail-váltás után 
alakult ki a végleges program. Önkormányzati üléseken többször is 
beszélgettük a nagypéntektől keddig tartó időszak minél jobb kihasználásának 
lehetőségeiről vendégeink igényeinek megfelelően. Figyelembe kellett 
vennünk a rendelkezésünkre álló pénzügyi eszközeinket. Mint mindig most is, 
nyugodtan támaszkodhattunk segítőink aktivitására. 

Péntek délután megérkezett a Heimatverein Schönwald 48 fős csapata, 
a buszon három települési és egy körzeti képviselővel. Sokukat régi jó 
ismerősként köszönthettük, de voltak köztük új arcok is jócskán. Egy kis kávé, 
süti, üdítő, pálinka után tovább indultak bevásárolni. Az esti húsmentes 
hidegtálas vacsora után a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium 
kollégiuma várta a megfáradt vándorokat. Egy kis kalamajkát okozott, hogy a 
busz nem tudott beállni az őrzött udvarra. A sofőrök rugalmasságának 
köszönhetően a parkolást ideiglenesen a leányvári templom mellett tudtuk 
megoldani, majd vasárnap körbesétáltak Vörösváron és találtak egy megfelelő 
helyet a hátul kéttengelyes 14m hosszú járgánynak. Közben két újabb szoba 
megnyitásával, az ágyneműk ide-oda hurcolásával mindenki megtalálta a neki 
megfelelő szobát és szobatársat. Szemmel láthatóan fáradtan, de elégedetten 
tértek nyugovóra.  

Négy különjáratos busszal utaztunk szombaton a Vigadó téri 
hajóállomásra. A Nagymaros kirándulóhajó korai indulása (8:30) az északi 
M0-ás építése miatt kialakított pontonhíd lezárása miatt volt szükséges. A 
reggeli hűvösben a csak tetővel ellátott, oldalain nyitott felső fedélzeten elkelt 
a lélekmelegítő. Muzsikusaink gyorsan megtalálták a helyüket és szinte a 
teljes utazásunkat végig kísérték. Szentendrén megállva, a városnézés előtt a 
kiszállásnál 211 főt számoltunk meg. Az 5 éves kicsiktől kezdve a 
nagymamákig minden korosztály megtalálható volt. 
www.leanyvarsramli.hu  www.vtgleinwar.eu 
leanyvarsramli@gmail.com  vtgleinwar@invitel.hu 

Dátum Helyszín Rendezvény
1. május 12. Solymár Országos Gyermektáncfesztivál GY Z
2. május 12. Dunaszentmiklós Dalkörtalálkozó D
3. május 19. Esküvő Z
4. május 26. Vértessomló Megyei Nemzetiségi Gyermekfesztivál M,GY Z
5. május 26. Tokod Egyházi fellépés D
6. május 27. Alsógalla Pünkösdi rendezvény F,I Z
7. június 2. Leányvár Régiós iskolai találkozó M,GY
8. június 9. Esztergom Megyei Német Nemzetiségi Felnőtt  Fesztivál F,D Z
9. június 29. Tokod Egyházi fellépés D

10. július 6. Pilisvörösvár Sváb bál (Donauschwaben) F Z
11. július 16-26. Horsens (Dánia) Europeade I,F Z
12. augusztus 12. Pilisvörösvár Vörösvári búcsú I,F Z
13. augusztus 18. Leányvár Vendégfogadás Pramtaler Volkstanzgruppe I,F,D Z
14. szeptember 1. Esztergom Esküvő Z
15. szeptember 15. Leányvár Esküvő Z
16. szeptember 22. Leányvár Falunap - 10 éves a Leányvár Sramli Ö Z
17. október 13. Vértessomló 20 éves a somlói dalkör D
18. 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



Szerencsére igazi kiránduló idő fogadott kegyeibe bennünket az egész 
nap folyamán. A kissé huzatos felső részhez képest alul nagyon kellemes volt 
a hőmérséklet a hangulat pedig családias. Lehetőségünk volt születésnapot 
ünnepelni, dalolgatni, beszélgetni, a tájban gyönyörködni, a felső szinten még 
táncra is perdültek. Egy biztos, a hajón egy perc megállás nem volt, mindig 
akadt valaki, akinek éppen járhatnéka támadt. Visegrádon megtekintettük 
királyaink kastélyát, akadt olyan leányvári, aki még nem is járt itt. Sokan 
viszont régmúlt idők iskolai kirándulásait elevenítették fel. 

 Az esti magyaros vacsorán a pörkölt mellett az önkormányzatok 
köszöntései és az ajándékok is előtérbe kerültek. A schönwaldiak részéről 
Mirianne Duffner alpolgármester asszony míves kakukkos órával 
kedveskedett polgármesterünknek. Tóth János egy kovácsoltvas 
gyertyatartóval lepte meg a küldöttséget, amelyet Papp Pál készített. 
Alexender Zimmermann a kultúrcsoportjaink között évek óta fennálló baráti 
kapcsolatot ecsetelte.   

A vasárnapi szentmisén ismét feltűnést keltett hölgyvendégeink 
cilinderhez hasonlítható kalapviselete. Gerstner Károly köszöntötte egy pár 
kedves mondattal a csoportot. Ebéd előtt jutott idő sétára Leányváron, majd a 
finom falatok után táncpróba következett. A délutáni műsorra nemcsak a 
kultúrotthon telt meg, de az udvar is tele volt szereplőkkel, érdeklődőkkel. 
Felolvasásra került Hans Georg Schmidt polgármester üdvözlő levele, aki 
leánya közelgő esküvője miatt most nem tudott eljönni. A Heimatverein 
Schönwald és kultúrcsoportjaink (Leányvár Sramli, tánccsoportjaink, 
dalkörünk) szereplése igazi ünnepet varázsolt a terembe. Az ünneplés 
fokozására adott okot gyermektánccsoportunk egy héttel korábbi 
aranyminősítése, nagy taps köszöntötte a Leányvár Sramlit, Lindát és Andit is. 

Erre a napra tudtuk időzíteni a Leányvári Német Kisebbségi 
Önkormányzat hatodik alkalommal átadott „Leányvári német kisebbségért” 
díjának átadását. Képviselőtestületünk határozata alapján 70. születésnapja 
alkalmából Gerli Józsefné, született Schiszler Erzsébet részesülhetett a 
megtisztelő címben és kapta az ezzel járó speciális vázát. Két unokája 
kíséretében lépett a színpadra, amelyet táncosaink teljesen megtöltöttek. 
Ünnepeltünk levegőt alig kapva hallgatta köszöntését: „Kedves mama, Lízi 
néni, te olyan sokat segítettél már nekünk, olyan sokszor dolgoztál erődet nem 
kímélve, hogy ezt így szeretnénk neked megköszönni. Kezed nyomát nemcsak 
a táncosaink mindig szép ruhái, de templomunk, falumúzeumunk, termeink 
terítői, kézimunkái függönyei is őrzik. Kívánunk még sok-sok dolgos, szép 
esztendőt!” A rengeteg virág majd elborította a kitüntetettet, négy különböző 
színben pompázó 70 szál rózsát egy nagy kosárban a táncosoktól kapta. A 
színek a mini a gyermek az ifjúsági és a felnőtt csoportot szimbolizálták. 

   Teremrendezés után a vendégeink megvacsoráztak és máris 
folytatódott a vendégfogadás a hajnal háromig tartó táncos mulattsággal. 

A hétfő délelőtti szabadprogramot követő ebéd után budapesti 
városnézésre indultunk. Eredetileg a Komáromban található Monostori erőd 
megtekintése volt tervezve, de miután sokan nem látták még fővárosunkat a 
németek közül, ezért inkább ezt kellett velük megnézni. A buszuk méretével 
most is problémák adódtak. A budai vár irányába ugyanis 3,65m-es 
magasságkorlátozó tábla miatt nem tudtunk felhajtani a 3,85m-esünkkel. Át az 
alagúton majd egy kis városnézés után a másik oldalon sikerült egy 
parkolóhelyet kapnunk. 

Maga a vár, majd a Halászbástyáról elénk táruló látvány hatása nem 
maradt el, ámulva tekintett mindenki körül.  A fele társaság (gyerekek, 
szüleik, fiatalok) jött velünk a Siklóval le, majd a Lánchídon keresztül a Szent 
István Bazilikába és onnan vissza. 

 Érdekes pillanatnak lehettünk tanúi hazafelé jövet. Történt ugyanis, 
hogy a busszal a Margit-híd irányába fordulva a híd alól éppen akkor bújt elő 
egy hajó, amely nem volt más, mint maga a Nagymaros, amellyel két nappal 
korábban mi is hajókirándultunk. Ja kérem kicsi a világ, mondhatjuk erre, de 
ennyire pici lenne… 

A tovaröppenő három és fél nap zárásaként a búcsúvacsorán dalkörünk 
segítségével sok szép német ének hangzott el. Egy-két „svábos” nyelvtörővel 
néhányuknak gondjuk akadt, de az „Es steht eine Mühle” kezdetű nóta 
gyönyörűen szólt közös előadásban. Alex még egyszer köszönetet mondott a 
szervezőknek, segítőknek, ajándékkal kedveskedett a konyhán dolgozóknak.   

Kedd reggel 9 órakor 10 fős kis leányvári „küldöttségünk” búcsúztatta 
a Fekete-erdőből jött vendégeket, akik németföldön egy kis dugóba 
keveredtek ugyan, de szerencsésen haza érkeztek. 

Nagyon jól sikerült vendégeink ellátása, amelyet elsősorban Horváth 
Rudolfnénak kell megköszönnünk. Ica mellett a „szokásos” csapat -Csizmadia 
Györgyné, Domavári Istvánné, Gerli Józsefné, Lócki Irén, Morecz Lászlóné, 
Pócsföldi Gáborné, Weisenburger Bálintné, Weisenburger Jánosné, 
Witzenleiter Zoltánné - reggeltől estig dolgozott.  

Köszönjük Adamik Sándor, Gálicz Ferenc, Gerstner Ferenc, Guttin 
Lászlóné, dr. Hargitai Zoltán, Juhos Tamás, Kovács István, Mosolygó 
Benjamin, Papp Pál, Plémomix Bt. és Tóth János felajánlásait, a süteményeket 
készítő asszonyoknak külön dicséret jár a rengeteg finomságért. A 
tolmácsolásokért és a vendégekkel való törődésért köszönet illeti Nagyné 
Engler Zsuzsát, Kiss Lászlónét és Gerstner Ferencet. Ne felejtsük el a 
Leányvár Sramli hajós és szárazföldi zenélését sem. 

 
GT 


