
Mi várható még az idén? 

 
Dalkör 

 
A dalkörünk 2007. május 12-én Dunaszentmiklósra volt hivatalos egy 

születésnapra. A helyi Dalkör ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját, amire a 
meghívás szólt. A program délután 16 órakor kezdődött a templomban - amely 
nagyon szép és ápolt - egy szentmisével, amelyen a miseénekeket közösen énekeltük 
a helyi és a másik vendég énekkarral, akik Bajról érkeztek. A mise zárása képpen 
májusi litánia volt helyi szokás szerint német nyelven. A templomi szereplés zárása 
képpen mi három egyházi éneket énekeltünk, majd a baji énekkar énekelt egy Mária 
éneket. Ezután átvonultunk a Közösségi Házba ahol folytatódott az ünneplés. Az 
ünnepelt műsorával kezdődött a program, majd a gyerektánccsoport előadása 
következett a nemrég alakult, de nagyon jól játszó zenekaruk kíséretével. Ezután a 
baji énekkar dalait halhattuk, néhány általunk ismert is volt közöttük. A folytatásban 
a dunaszentmiklósi felnőtt tánccsoport emelte a hangulatot néhány tánccal. Az est 
zárása volt a mi feladatunk, ami jól összeállított műsorunkkal sikert aratva tetszett a 
nézőknek, és többszöri vendégszereplésre invitáltak minket. A kultúrműsor után 
finom vacsorával és még finomabb borral láttak minket vendégül. Késő estig közös 
énekléssel éreztük jól magunkat, köszönjük a szép délutánt vendéglátóinknak. 
 
Gerstner Ferenc. 
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Országos Gyermek Táncfesztivál 
 

 Az előző fesztiválokon megszokott, péntek-szombati lebonyolítási 
rendszeren az idén a szervezők kénytelenek voltak változtatni a költségek 
lehető legkisebb mértékűre történő csökkenése érdekében. Az így egynapossá 
vált rendezvényen szép perceket élhettünk át, bár a hazajutásunkat nem 
mondhattuk zökkenő mentesnek, de erről majd később. 

A 9 óra előtt érkeztünk meg Solymárra, az egyik szervező 
tájékoztatása szerint az öltözködési lehetőségünk a sportcsarnokban lett volna. 
Kicsit furcsállottuk a dolgot, de elfogadtuk. Ki is derült, hogy az iskolába kell 
mennünk átöltözni – mint eddig minden alkalommal-, ez viszont ekkor már 
egy kis nehézséget okozott, mert a buszunk tovább haladt, az egész napi 
várakozást nem is állt szándékunkban kifizetni. Gyorsan kinyitottak nekünk 
három öltöző helyiséget látva a szorult helyzetet.  

A három oldaláról teljesen nyitott hatalmas színpadot a gyerekek már 
táncos cipőikkel pörögték körbe a zenekarunk muzsikáját már kierősítve 
hallhattuk. A próbán túllépve elkezdődött a lányok hajának fonása, eközben 
figyelemmel kísérhettük a színpadbejáró csoportokat. Különösen a „déliek” 
megmozdulására voltunk kíváncsiak, hiszen őket nem láthattuk a szigetújfalui 
előválogatón. Jöttek is a csoportok és a csípős megjegyzés; ha azon a 
környéken így néznek ki a gyerekek, akkor ott mekkorák a felnőttek? Hát 
igen, el kellet kezdeni a szülők irányába a magyarázkodást, hogy mi miért is 
nem azt a csoportot hoztuk, akiknek fele még az általános iskola padjait 
koptatja és a másik fele gimnazista. Pontosan az arányok miatt a kisebbek 
mellett döntöttünk. Nem akartunk „túlkoros” csoportot indítani, hiszen a 
nevében is benne van gyermek tánccsoportok országos fesztiválja és nem 
pedig ifjúsági találkozó. De hát többen is megtették mondogatták innen-
onnan, sőt- mint később kiderült- egy ilyen enyhén szólva is túlkoros csapat is 
jogot nyert az LDU (Magyarországi Németek Országos Önkormányzata) 
országos gáláján történő bemutatkozásra.  
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Dátum Helyszín Rendezvény
1. június 9. Esztergom Megyei Német Nemzetiségi Felnőtt  Fesztivál I,F,D Z
2. június 29. Tokod Egyházi fellépés D
3. július 5-8. Ehingen Sörgyár fesztivál F Z
4. július 16-26. Horsens (Dánia) Europeade I,F Z
5. augusztus 12. Pilisvörösvár Vörösvári búcsú I,F Z
6. augusztus 18. Leányvár Vendégfogadás Pramtaler Volkstanzgruppe I,F,D Z
7. szeptember 1. Esztergom Esküvő Z
8. szeptember 1. Budafok Bofesztivál I
9. szeptember 15. Leányvár Esküvő Z
10. szeptember 22. Leányvár Falunap - 10 éves a Leányvár Sramli Ö Z
11. október 13. Vértessomló 20 éves a somlói dalkör D
12. december 8. Leányvár Mikulás buli Ö Z

Leányvári Német Nemzetiségi Kultúrcsoportok programjai 2007-ben

Csoport



Azt sem akartuk, hogy az általános iskolás korú gyerekekből 
összegyúrunk egy „elitcsapatot” és csak az eredményességet szem előtt tartva 
állunk ki. Azt szerettük volna, hogy a jelenlegi gyermektánccsoportunk tagjai 
is éljék át egy országos minősítő izgalmát, légkörét. Ők is, mint harmadik 
leányvári gyermekgenerációhoz tartozók bejutottak az országos gálára, amely 
az előző két csapatnak is sikerült. Még szebb és jobb lett volna, ha több kis 
legényünk lenne a lányaink mellé. A „legényfogó” program kialakításához 
kérjük és várjuk a kedves szülők és hozzátartozók ötleteit, javaslatait! 

A délelőtti „versenyprogram bemutató” (már a nevével is gondom van, 
hiszen a versenyt és nem a fesztivál jelleget domborítja ki) második 
fellépőjeként a gyerekeink, ha lehet még egy lapáttal rátettek az előválogatón 
látottakhoz. Szépen szólt a Leányvár Sramli kísérete és a kis táncosok hozták 
a tőlük elvárható maximumot.  

A programunk végeztével a színpad mögötti örömkönnyek 
felszáradása és egy gyors átöltözés után egy rövid séta közbeiktatásával 
megebédeltünk, majd visszamentünk a csarnokba, ahol továbbra is zajlott a 
VI. országos fesztivál programja. 12 tánccsoport Ágfalva, Harta, Károlyfalva, 
Leányvár, Mohács – 2 csoport -, Pécs, Solymár, Temesvár, Vaskút, Véménd, 
Veszprém mutathatta be tánctudását. Sok szép koreográfiát láthattunk voltak 
nagyon szép momentumok, de sajnos akadt nem odaillő viselet is!  

A délutáni gálán is ugyanaz a sorrend lett volna, mint korábban, ám ezt 
a messziről jött csoportok megtorpedózták. Nem egyeztek bele abba sem, 
hogy maga a díjátadás is a végén legyen, így egy furcsa helyzet állt elő. A 
közönség egy jó része nem is látott még semmit, de már ki is osztották a 
fesztivál díjat Mohács egyik csoportjának a két LDU gála szereplési lehetőség 
díját Mohács II-nek és Vaskútnak. Ezután minden csoport, az előzetes 
kérésnek megfelelően táncolt egy rövid verziót (bár volt, aki fütyült ezen 
megegyezésre és sokat táncolt!).  Nem volt szép a csapatoktól a szerepeltünk, 
gyorsan szaladjunk haza hozzáállás! A végére maradt házigazdákat már csak 
mi leányváriak néztük meg. 

Hosszú és sok tétlen szünettel tarkított, de tanulságos nap után 
térhettünk haza… 

   
Ui.: Hazafelé buszozva jött a már említett zökkenő, csörgött a telefon, 

hogy két táncos fiú lemaradt a buszról menjünk vissza értük. Döbbent csend, 
majd gyors hívás a még helyszínen levő zenészünknek, aki szerencsésen 
hazahozta a fiúkat. Ne haragudjatok ránk Marci és Máté, a kedves szülőktől 
ezúton is elnézést kérünk! Ezentúl szigorúan listákat fogunk vezetni a buszra 
felszálló gyermekekről! 

 GT 

Pünkösd 
 

 Mind a négy tánccsoportunk és a Leányvár Sramli is fellépési 
lehetőséget kapott a pünkösdi hétvégén. Ez valójában két eseményt jelentett. 
Az egyik – május 26-án, szombaton - a Megyei Nemzetiségi 
Gyermekfesztivál, amelynek az idén Vértessomló adott otthont, a másik – 27-
én, vasárnap - a huszadik alkalommal megrendezett Pünkösd Alsógallán volt. 
 Az idei gyermekfesztiválra a mini és a gyerekcsoport volt hivatalos. 
Sajnos a két 50 fős buszra beadott „pályázatunkból” csak az egyiket 
támogatták, ezért egy nagybusszal és egy 20 személyessel voltunk 
kénytelenek (költségcsökkentési okból) nekivágni. A korai felvonulást 
ismételten nem tudtuk elvállalni a hajfonások időzítése miatt. Somlón a tőlük 
megszokott vendégszeretettel fogadtak bennünket.  

A nagy meleg a sportcsarnokot egy kemencévé alakította át. Nem volt 
egyszerű feladat sem a táncosainknak sem zenekarunknak a fullasztó 
hőségben műsort adni. A szaharai körülmények között üdítő volt már maga a 
csoportjaink látványa is, a táncok pedig érezhetően szépen sikerültek. 
„Hogyan lehet évek óta fenntartani ezt a magas színvonalat, áruld el a 
receptet” hangzott a dicsérő kérdés. Csakis nagy odafigyeléssel, fegyelemmel 
és mindig megújulással.  

Kedves táncosok, zenészek, táncoktatók az elismerés nektek szólt, 
gratulálok hozzá!  

A nemzetiségi fesztiválon sokféle csoportot láthattunk, de a 
színvonalon lenne még mit csiszolni. Néhány „iskolai kényszercsoportot” és 
az utcai stílusban előadott produkciókat látva még keserűbb, hogy a megyeiek 
Leányvár egyik csapatát támogatták csak… Érdekes színfoltként 
megismerkedhettünk egy ruszin tánccsoporttal, akik Mucsonyból érkeztek. Ez 
a település Miskolcon túl található, ők oda-vissza kb. 560 kilométert utaztak. 
Az a gondolat motoszkál a fejemben, hogy a legcifrább az lenne, ha ezt az 
útjukat a Komárom-Esztergom Megyei Alapítvány támogatta volna. 

A vasárnapi alsógallai (Tatabánya) felvonuláson ifjúsági és felnőtt 
táncosainknak a muzsikusaink mögött haladva már nem volt olyan melege, 
mint a kicsiknek. A félórás műsorunk osztatlan sikert aratott a sátorban. A 
közönség örömmel fogadott bennünket és mi is hasonló érzésekkel táncoltunk. 
A színpadot nem sikerült lebontanunk, bár erősen igyekeztünk. A kb. 1m x 
3m-es néhol alátámasztási hiányt szenvedő borítótáblák szinte mindegyike 
önálló életet élt. A folyamatosan hullámzó „talaj” ellenére simán ment 
minden. Kisebb csoda, hogy komolyabb botladozás nélkül tudtunk pörögni-
forogni.   
  GT 


