
 
Mi látható a papíron? Tehetnénk fel a találós kérdést. 

Harang! Azaz, mégsem inkább KALAP! 
Hát nem, ez egy SIPKA, de milyen? 

VARÁZS-SIPKA! 
Szeretnénk ezt a láthatatlan sipkát a fejedre helyezni! 

Mit is tud? 
 
 

,erősít, 
,összeköt, 
,megérint, 
,kézen fog, 
,megszédít, 
,megforgat, 
,megmozdít, 

,eggyé varázsol, 
,fel-ki-megemel, 
,fel-megszabadít, 
,be-meg-összefog, 

,ki-meg-összefarag, 
,ki-be-meg-rá-felpörget, 

,lépni-lebegni-szállni tanít… 
mindez egyszóval TÁNC-DAL-ZENE 

 
 

Minden próbán, fellépésen más arcát mutatja meg nekünk a TÁNC-DAL-ZENE. 
Azt szeretnénk, ha Te is megismerhetnéd bármelyik érzést. 

Nyílt próbákat tartunk a leányvári kultúrotthonban NEKED az alábbiak szerint: 
 

TÁNC 
 

Szeptember 13-án és 27-én, csütörtökön 17 órakor várjuk a legkisebbeket  
(6-8 évesek) fel-ki-megemelni. 

Szintén 13-án és 27-én, 18 órától a kicsit nagyobbakat gondoltuk  
(9-14 évesek) eggyé varázsolni. 

Még mindig 13-án és 27-én, 19 órától kamaszokat szeretnénk 
(15-17 évesek) lépni-lebegni-szállni tanítani. 

14-én és 28-án, pénteken 19 órától felnőttek, leginkább házas- ill. élettársakat 
igyekszünk ki-be-meg-rá-felpörgetni. 

 

DAL 
 

14-én és 28-án , pénteken 20 órától csak a hangodat akarjuk 
ki-meg-összefaragni. 

 

ZENE 
 

12-én és 26-án, szerdán 19 órakor muzsikusaink fognak 
fel-megszabadítni. 

 

Engedj a kísértésnek, hagyd magad megérinteni és hidd el előbb-utóbb meg fogunk szédíteni! 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 

 
VIII. évfolyam, 54. szám 

2007. augusztus 
 

 
40 075 

Ehingen - Horsens 
 
 A cím és az alcím is magyarázatra szorul, szép sorjában, azért 
mindenre fény fog derülni! 
 Július 5-én az esti órákban indultunk Ehingenbe (Esztergom 
testvérvárosa). No nem volt ez egy laza indulás! Szerencsére a ruháink 
felakasztásához vittünk magunkkal lapátnyelet, amely pontosan illeszkedett a 
szlovák Karosa buszhoz. Gyorsan sikerült egy lejárt személyit érvényes 
útlevélre cserélnünk, a másik lejárt személyit nem is tudtuk volna kiváltani 
útlevéllel, mert az már rég érvényét vesztette a tulajdonos elmondása szerint. 
Mit tudtunk tenni; rábíztuk a szerencsére a határátlépéssel kapcsolatos 
ellenőrzést. Az elindulás után úgy tűnt, hogy ülést is kellett volna magunkkal 
hozni.  Még Leányvár határában megállva, az esztergomi kísérőink 
ülésrendjének átszervezésével sikerült mindannyiunknak a busz hátsó felében 
helyet szorítani. Ezután szokás szerint viccelődtünk, hangoskodtunk, 
énekeltünk, vigadtunk… 
 Sajnos ezen tevékenységünk kiverte az egyik velünk utazó esztergomi 
utastársunk biztosítékát. Ő szerinte megszegtük az íratlan szabályt, miszerint 
ha vendégségbe mész „0 Ft,- ért”, akkor egyszerűen kuss legyen. Hát érdekes 
pillanatokat éltünk át, de szerencsére az elfogyasztott némi szeszes ital 
ellenére sem került sor komolyabb válaszlépésre. Később (Németországban) 
az úr elnézést kért tőlünk és ezzel le is zártuk az ügyet. 
  A szlovák rendszámú busz felvonzotta a határőrt a fedélzetre, kellett 
némi rábeszélés, hogy utunkat folytathassuk, de emberi szóval sikerült 
elboronálnunk az ügyet.  
  Kissé fáradtan ugyan, de időben megérkeztünk. Egy bajor pereces, 
kávés fogadás után szálláshelyünket is sikerült elfoglalnunk. Egy-két ágyas 
szobákban lettünk elhelyezve, egy hatalmas kollégium több szárnyában.  
 
www.leanyvarsramli.hu  www.vtgleinwar.eu 
leanyvarsramli@gmail.com  vtgleinwar@invitel.hu 



Lindán kívül talán senki sem tudta, hogy ki hol fogja az este álomra hajtani a 
fejét. 
  Egy helyi forgácsoló üzem ünnepségére voltunk hivatalosak, már 
amikor átmentünk a munkaterületen feltűnt a múzeumba illő pedantéria és 
tisztaság. A sátorban mindenki degeszre ehette magát, majd egy kis zene és 
táncbemutató után körbevezettek bennünket és részletesen 
megismerkedhettünk az itteni munkafolyamatokkal. Eleinte a gyár területén 
ujjaink imitt-amott némi piszkot kerestek, de rájöttünk ez nem egy általunk 
elképzelt olajos-koszos sufniműhely, hanem egy igazi EU-s szintű klassz 
munkahely. 
  Egy-két ügyességi játék kipróbálása és némi gokartozás után az esti 
vacsora színvonala - amelyet egy szép kis étteremben költhettünk el -  
magasan meghaladta az általunk elvártakat. Másnap vendéglátónk 
körbevezetett bennünket a kisvárosban, volt alkalmunk fényképezkedni és egy 
kicsit megismerkedni Ehingennel. Délutáni programunk egy zenés 
felvonulással kezdődött, majd fellépésünk színhelyére értünk, ahol elképedve 
láttuk a keskeny színpadot egy kis domb oldalában. Egy új arcát ismerhettük 
meg táncainknak. Most átérezhettük a domboldalon legelésző tehenek 
sanyarúságát. Magaslatra fel, majd lejtőnek lefelé mindenki inkább egymás 
lábon tartásával volt elfoglalva, mintsem a koreográfia tánclépéseinek pontos 
betartásával. A közönség hálásan fogadta produkciónkat, amely nem lehetett a 
legtökéletesebben kivitelezett színpadi előadás. 
  Megismerkedtünk a sörgyártás teljes folyamatával, a leglátványosabb 
alighanem mindenki számára a nedű üvegbe töltése volt. Az esti bulizást csak 
egy szálka árnyékolta be, amely egyik zenészünk torkán akadt és emiatt fel 
kellett keresni vele az ulmi kórházat. Szerencsére nem volt szükség 
komolyabb műtétre, az ijedtség nagyobb volt, mint a szálka okozta seb. 
  Villámlátogatásunk egy vasárnap reggeli városnézéssel zárult, Ulm 
belvárosát nézhettük meg. Hazafelé jó lett volna, ha van nálunk 
légkondicionáló berendezés is, mert sajnos levitézlett buszunkon csak a kinti 
jó meleg levegő hajat borzoló süvítésének tudtunk örülni.   
  Köszönjük az esztergomi szervezők segítségét és nem utolsó sorban 
Holl Jóska harmonikás beugrását, aki nemcsak a zenekar aktív tagjaként 
tevékenykedett, hanem szakszerű fordításaival is megörvendeztetett 
bennünket. 
  Július 16-án éjfél után startoltunk a 44. Europeade fesztiválra 
Horsensbe (Dánia). Az aznapi rekkenő hőség után az éjféli indulás 
kifejezetten jó volt. Az először utazók hozzátartozói erősen izgultak, hogy

  Szerdán egész napos program várt ránk: kártyáztunk, DVD filmeket 
néztünk, beszélgettünk, aludtunk és üldögéltünk, de mindezt a buszon kellett 
megtennünk. Véleményeket is hallhattunk fiataloktól és még fiatalabbaktól az 
eltöltött szép napokról. Csiga, közkedvelt buszvezetőnk, aki már jónéhányszor 
vitt el minket ide-oda, örült, hogy az egyik éjjel megnyithatta az 
érdeklődőknek a „Hotel Neoplan” szolgáltatásait. Elmondta még, hogy más 
munkakörbe fog kerülni és valószínüleg ez volt az utolsó közös utunk. 
Sajnáljuk, mindig jó voltál hozzánk Csiga. 

A fáradt-álmos éjféli hazaérkezéskor a megszokott tömeg fogadott 
bennünket, gyors kipakolás után mehetett mindenki haza, hogy kipihenje az út 
fizikai fáradtságát és elraktározza magában az emlékeket.  
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Dátum Helyszín Rendezvény
1. szeptember 1. Budafok Borfesztivál I
2. szeptember 22. Leányvár Falunap - 10 éves a Leányvár Sramli Ö Z
3. október 13. Vértessomló 20 éves a somlói dalkör D
4. október 14. Biatorbágy Fúvószenekari és Tánctalálkozó I,F Z
5. december 8. Leányvár Mikulás buli Ö Z

Dátum Helyszín Rendezvény
1. január 19. Orosháza Sváb bál F 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

Leányvári Német Nemzetiségi Kultúrcsoportok programjai 2008-ban
Csoport



okozta nem mindennapi akadályokat. Mi jöhet még ezután, szerencsére már 
csak a pakolás, összekészülődés a másnapi hazaindulásra.  
  A hétfő hajnali esőmentes indulás a tervezettnek megfelelően lezajlott, 
bár bekerült egy pár dolog az utánfutóba, aminek nem oda kellett volna 
kerülnie, de ezeket később sikeresen kimentettük onnan. Utaztunk, a buszon 
hamar elaludt szinte mindenki. Rövid technikai szünetek után reggel 
érkeztünk meg Sierksdorfba. Van-e olyan kinek e név nem mond semmit? Hát 
bizonyára sokak azt sem tudták eddig, hogy létezik ez a tenger melletti kis 
városka Lübecktől 30 km-re északra. Az itt eltöltött nap után az otthon 
elmeséltekből Leányváron is többen megismerhették a Hansaparkot. A 
fényképekből, videókból biztos többen láthatták már azóta, az itthon 
csapatunkért izgulók közül a szabadidőpark látványosságait. Szép volt maga a 
park, a hinták pedig többször is feje tetejére állították velünk a világot. 
Repülhettünk 70-nel rettentő magasan a nagyláncoson, nézhettünk ügyesen 
labdázó, spriccelő fókákat, lenyelt bennünket a 4D-s moziban cápa és kígyó, a 
ránk zuhanó óriási fától sem lett semmi bajunk, trükkös tükrökben lehettünk 
soványak, kövérek, alacsonyak, magasak, zakatolhattunk kisvonattal, 
emelkedhettünk pörgős lifttel és láthattuk a lenyűgöző környéket, csillékben 
ülve kapaszkodhattunk a bányajáraton, fazekakban ülve azt sem tudtuk merre 
forogtunk, vizes csúszdákon lehettünk magunk is nedvesek, tesztelhettük a 
gyomrunkat a hajóhintán és a nagy sason, a fejjel lefelé lógást a cápa 
gyomrában csak kevesen próbálták. Elég is az előző mondatocskából úgysem 
érnénk a végére a rengeteg kipróbált szórakoztató eszköznek. Szerencsénk is 
volt, megúsztuk eső nélkül és nem volt túl meleg sem. Az esti Lübecki 
városnézést még mindenki bevállalta, bár a lábaink már nem nagyon akartak 
engedelmeskedni. Csodálatos kis ékszerdobozt ismerhettünk meg a Hansa 
szövetség tagjai közül. Ide is vissza kell(ene) jönni egy jóval hosszabb időre. 
Az előre eltervezett éjszakai városnézést Hamburgban az eső és leginkább - az 
egész napos ácsorgás a hintákra várva – a fáradtság nehezítette meg. Érdemes 
volt megnézni azokat a nevezetességeket, amelyeket a rövid idő engedett. 
  Nem is reméltük, de kedden reggel Haubernbe reggelivel fogadtak 
bennünket. Az eredetileg tervezett strandolást a kb. 15 fokos esős szeles idő 
nem tette lehetővé. Délután szakavatott idegenvezetők segítségével két 
csoportra oszolva megtekintettük a közeli Frankenberg városát. Sok 
érdekességet és nagyon régi épületeket láthattunk. A templomban találkozva a 
másik csoporttal közös magyar nyelvű éneklésre vettek rá bennünket 
vendéglátóink. Egy rövid vásárlás után visszaérve Haubernbe végigjárhattuk  
a kis falut. Búcsúképpen előkerültek a hangszerek, volt ismét vonatozás és 
miegyéb, majd a végén Bis bald auf Wiedersehen… 

elférnek-e csomagjaink. A rutinosabbak nyugodtan nézték a rengeteg 
útipoggyászt és a nem kevés étel-italt, el is nyelt mindent az utánfutó és a 
busz csomagtere. Jól felkészültünk, ismerve a dán árakat nem 
kockáztathattunk, hogy esetleg kifogyunk innivalóból, leginkább sörből (nem 
is történt meg!), ezért a szokásosnál is többet vittünk magunkkal. 
Polgármesterünk élelmiszer ajándéka többeket is meglepett, elfogyasztása 
nem jelentett gondot. Köszönjük!  
  A határátlépéshez szükséges okmányok most mindenkinél rendben 
voltak, nem is jött fel a buszra ellenőrizni senki. 16 órás buszozás után 
érkeztünk meg Haubernbe, ahol a helyi focicsapat épületében lett 
elszállásolva 72 fős társaságunk fele, a többieket házaknál fogadták. 2004-ben 
Leányváron (2:1 ide) lejátszott focimeccs visszavágójára készültek 
vendéglátóink. Jól is esett egy kis futkározás az egész napi ücsörgés után, 
ráadásul 5:4-re a mi csapatunk győzött, leginkább Balogh Ricsi jó formájának 
köszönhetően (3 gólt szerzett!). Az eredmény a másnapi újságban, mint 
visszavágás az 1954-es VB-ért jelent meg. A hangszereket rutinosan az 
utánfutó végébe helyeztük, számítottunk arra, hogy már a németeknél elő kell 
majd vennünk. A muzsikálásnak jó hangulat, egy kis tánc, majd vonatozás lett 
a vége. Egy kemény mag hajnalig szórakoztatta a közös szálláson levőket. 
  18-án reggel 8 órakor indultunk tovább a helyi csoport (Landjugend 
Haubern) is ekkor gyülekezett és szállt buszra. Magunk mögött hagytuk a 
hegyeket, ezután itt-ott kalászosokkal tarkított dús legelőket láthattunk. 
Hamburg mellett elhaladva a buszból is nagy élmény volt látni a gigantikus 
kikötőket. A csak jelképes német-dán határtól 150 kilométert kellett még 
megtennünk. 19 órakor regisztráltunk és megtudtuk, hogy az esti nyitóbuli 
három zenekara között a Leányvár Sramli is szerepel. Szerencsére 
megismertük Nielset, dán vezetőnket, aki nemcsak a kezdetkor, hanem végig 
nagyon hasznosan segítette napjainkat. Minden flottul ment, elmentünk a 
szálláshelyünkre, kipakoltunk, vacsoráztunk és időben odaértünk a színház 
előtti térre, ahol az egyik (német) zenekar már játszott. A hangulat nagyon jó 
volt, a második (litván) muzsikus csapat még rátett egy lapáttal. Zenészeink 
játszani kezdtek és a téren rengeteg ember táncolt, mulatott köztük sok más 
magyar csoport tagja a hauberniek és természetesen a mieink is. Hangszereink 
tokjait kellett a kottatartók elé helyezni, hogy ne lökjék fel azokat.   
     Fantasztikus kezdet volt!    
 Csütörtökön, 19-én félórás műsort adhattunk a régi városháza előtt, amely a 
fesztivál idején az információs központnak adott otthont. Talán nem volt 
annyi néző mint legutóbb Zamorában, de lelkesek voltak. Délután részesei 
lehettünk egy buszos városnézésnek, túl sok látnivaló nem volt, de kívülről 



láthattuk a régi, már nem használt Dánia szerte közismert börtönt és Európa 
legkorszerűbb és legnagyobb vágóhídját…Az öböl partján az Europeade 
idejére félkörben felállított tribünök igazán méltó körülményeket teremtettek 
és remek látványt nyújtottak a hivatalos nyitó rendezvényen. Szép 
pillanatoknak lehettünk tanúi, mikor a spanyolok átadták a zászlót és az 
felvonásra is került. Niels figyelmeztetett bennünket, hogy jól öltözzünk fel, 
mert hideg lesz, úgy is tettünk, de ennek ellenére is akadtak olyanok, akik 
igencsak vacogva tértek vissza a buszhoz. Csak egy kis esti pihenés jöhetett 
szóba, mert zenekarunknak újabb éjszakai muzsikálás volt a kiírás szerint.  
 Éjfél után, tehát már pénteken a színház előtti téren gyülekeztünk ismét, sokan 
fogadták örömmel zenészeinket és a buszról lekerülő hangszereknek rögtön 
helyet is akartak készíteni. Megnéztük a fellépés helyszínét az éjszakai 
mulatót és mivel nagyon kicsinek találtuk, mi is inkább a téren történő bulit 
tartottuk volna előnyösebbnek. Bármilyen érvvel is próbálkoztunk a rendezők 
hajthatatlanok maradtak, ott kell zenélni, ahova azt eredetileg elképzelték. 
Mivel ide nem férhettünk be valamennyien, ezért visszamentünk az iskolába 
(szálláshelyünkre) és csak egy szűkített keret tért vissza a mulatóba. Sajnos a 
téren gyülekező hauberniek és a többi magyar csoport tagjai látva a szűk 
körülményeket nem várták meg a hajnali 2 órás kezdést. Viszont, aki 
ottmaradt az egész biztosan nem bánta meg. Az egyébként sem hideg kis 
teremben pillanatok alatt felforrósodott a levegő, lettek, dánok, németek és 
magyarok nagyon élvezték a jól összeállított zenekari előadást, jó kis buli 
kerekedett! Ez a nap (20.,péntek) volt a legzúzósabb, hiszen kétszer egy órás 
műsort kellett adnunk még a városban, majd este következett a zenészek egy 
számos fellépése és ezután még a hauberniek is jöttek hozzánk 
„vendégségbe”. A két fellépés egyikének helyszínválasztása a rendezők 
részéről nem volt a legszerencsésebb, mert egy bevásárlóközpont bejárata 
mellett táncoltunk-zenéltünk. Itt az érdeklődés nem volt igazán jónak 
mondható. A másik hely már jobb volt, a sétáló utca templom előtti terén 
sokan látták szereplésünket. Visszatérve a szálláshelyünkre egy kis 
ünnepséget szerveztünk. Az ok; ezen az úton (20. kiruccanásunk volt kis 
hazánkból) tettük meg külföldön a 40 075. kilométerünket. Tehát az egyenlítő 
mentén körbe utazhattuk volna a Földet! Linda kapott egy táncos „diplomát”, 
az ELTE hasonló éles papírját ezen a napon vehette volna át, de inkább 
velünk tartott. Niels-nek is megköszöntük a munkáját, bár még közel sem volt 
vége a dán napoknak. A zenekarok estje az ötezer nézőt befogadó kézilabda 
csarnokban volt. Egymás után jöttek a különböző nemzetiségű jobbnál-jobb 
muzsikusok, énekesek. A maglódi Kacamajka együttes három zenészének 
(brácsa, nagybőgő, hegedű) felvonulásakor a kisérőik-táncosaik soraiból  

bekiabált „végre igazi zene” mondat furcsa keserűséget okozott a közelben ülő 
leányváriak körében. A 12 éves Szikora Marci  „miért kellett ezt mondani” 
kérdésére igazából nem tudtam választ adni. Hát igen, ha valaki egy ilyen 
fesztiválon próbálja bizonyítani vagy egyáltalán elhinni, hogy az övé az igazi, 
az TÉVÚTON jár! A mi zenészeink nem „igazi” zenét játszottak, de nekünk 
és a közönség tapsa alapján többeknek, nagyon tetszett a „Schwung”! Együtt 
utaztunk vissza az iskolánkba a hauberniekkel egy kicsit ünnepelni, táncolni.  
  Szombat délelőtt a gyermek és ifjúsági csoportoknak a színházterem 
adott otthont. A fellépők 80%-a az EU keleti régiójából érkezett. Lettek, 
litvánok, finnek, németek, dánok és magyarok mutathatták meg táncaikat. A 
8-9 perces műsoridő lehetővé tette egy kicsit szélesebb repertoár bemutatást. 
Európai fiataljaink külön szereplése (ez most volt először a műsorrendben) 
egy szép színfoltja lett az ötnapos rendezvénynek. Ajándékként megkaptuk a 
tavalyi maci kisöccsét. Délután a színpompás felvonulást csak néha zavarták 
meg az elvonuló felhők, szerencsére az időjárás most kegyes volt hozzánk és 
nem zavart szét bennünket egy hatalmas eső, mint 7 éve ugyanitt. Órákon 
keresztül jöttek a csapatok, szerencsére mi az elején voltunk, így az utánunk 
jövőket végig tudtuk nézni. Gyönyörködhettünk a színes népviseletet 
felvonultató szereplőkben; a nézők és a szereplők, mintha ismerősök lettek 
volna, boldog mosollyal, integetéssel üdvözölték egymást. Zenekarunk 
felavatta az új vonulós nagydobot, amelynek hangolásával akadt tennivaló. 
Csoportképek elkészítése után zeneszóval, népviseletben mentünk vacsorázni. 
Az ebédlőben felállva ütemes tapssal fogadtak és kísértek végig bennünket. 
 Vasárnap viszont beköszöntött az esős idő. Már reggel jött az üzenet, a 
záró nem a csodaszép öbölnél, hanem a kézilabda csarnokban lesz. Még jó, 
hogy a hatalmas színpaddal és legalább ötezer székkel bíró létesítmény 
rendelkezésünkre állt, mert az egész nap vigasztalanul hulló csapadék 
lehetetlenné tette volna a szabadtéri műsort. Sajnos a hangosító fiúk nem 
álltak a helyzet magaslatán. Több csoportnak – köztük nekünk is – a kezdeti 
nem hallunk szinte semmit állapotból kellett valamit kihoznunk. Ezen rövid 
probléma után már minden rendben működött, zenészeink muzsikájára a 
színpad két különböző részén felnőtt és ifjúsági csoportunk külön-külön 
táncolhatott (ez is most volt először így). A világot jelentő deszkák mögötti 
levonulás nem volt túl egyszerű feladat a szűk folyosókon a velünk szemben 
folyamatosan érkező fellépők miatt. Visszaülve a nézőtérre láthattuk, hogy 
néha a rendezők tanácstalansága ellenére is jól mentek az események. Csak 
egy-két alkalommal kellett a közönségnek az Europeade kézemelgetős-
tapsolós mókázását bedobni. A csoportok látszólag lazán vették a változás  


