
 Dalkörünk énekei között megtalálható volt a vidámság és az iszogatás 
öröme és a honvágy szívszorító érzése is. Egy kis segítség is elkelt, mert Gabi 
hangszerének kontakthibáját csak az ifjú férjének Gábornak közbenjárásával 
sikerült megoldani. A solymári fúvószenekar remek kíséretével az Edelstein 
tánccsoport fiataljai szép bemutatót tartottak Manniger Miklós táncaiból. Ezek, az 
általunk táncolt Wenczl Józsi koreográfiáktól teljesen eltérő motívumok a szép 
solymári viselettel elnyerték közönségünk tetszését. Az andorfiak pados ugrálós 
produkciója előtt harmonikásuk fergeteges szólóját elragadtatással nézte és 
hallgatta mindenki. Ifjúsági és felnőtt táncosaink mindent megtettek annak 
érdekében, hogy a műsor vége ne laposodjon el. A végén a „Zenész polkát” a 
gyermek az ifjúsági és a felnőtt táncosaink közösen táncolták el a zenészeinknek. 
Nem maradhatott el a születésnapi torta sem, amelynek gyertyáit nem lehetett 
gond elfújni fúvósainknak. A délutáni műsort a spontán elénekelt „Boldog 
születésnapot”, majd a „Kacsatánc” közös körbeugrálásos bolondozása zárta. 
 Az esti bálon a Buzás Bálint karnagy vezette Schaumarer Musikanten 
kezdett. Az elején kicsit nehezen indult, de a zenekar műsorának második részére 
sokan visszatértek a sátorba és remek hangulat alakult ki. A következő blokkban 
a hazai pálya előnyét élvező ünnepeltek álltak a színpadon. Szép volt fiúk! 
Harmadikként a kicsit másfajta stílusban játszó L.F. együttest köszönthettük. 
Szerencsére sokan jöttek el ezen az estén nemcsak Leányvárról, de a szomszéd 
településekről is. A vendégzenekarok is ingyen vállalták a szórakoztatást, ezzel 
lehetővé tették az ingyenes belépést. Köszönjük NEKTEK kedves zenészek!     
 Külföldi vendégeink a vasárnapi reggeli után búcsúztak el és indultak 
vissza Ausztriába. Köszönjük segítő asszonyainknak, hogy mint már oly sokszor 
most is feláldozták hétvégéjüket és remek vendéglátást varázsoltak a kultúrház 
falai közé! A sátorban és a környékén egy kis vasárnap délelőtti 
sportfoglalkozásnak voltunk tanúi Pluger Antal irányításával, akinek ezt, és a 
vendégeink elhelyezésében nyújtott segítségét is köszönjük.  
 A Falunap óta eltelt időben kultúrcsoportjaink tagjai több szereplésen is 
részt vettek. Csak néhány szóban, a kisrégiós nyugdíjas megemlékezésen 
Dorogon a dalkörünk két harmonikás segítségével lépett fel. Szomódon a megyei 
fúvóstalálkozón zenekarunk svábmuzsikája üdítő volt a rengeteg hangoskodó 
oberkreiner zenét játszó között. A 20 éves évfordulóját ünneplő vértesomlói 
dalkört voltunk köszönteni. Két harmonikásunk, köszönhető a többszöri 
próbának, szépen kísérte az énekeseket. Szép estét tölthettünk el több 
dalostársunkkal közösen. Biatorbágyon a nemrég épült színházteremben 
zenészeink mindenféle erősítés nélkül arattak nagy közönségsikert. Ifjúsági és 
felnőtt táncosaink műsora is szépen sikerült. És végül a leányvári idősek 
délutánján gyermekcsoportunk és dalkörünk is fellépett, majd másnap 10.21-én 
37 alapító tag részvételével megalakítottuk kulturális egyesületünket! A 
működést a bírósági bejegyzés után tudjuk megkezdeni. 
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Szeptember-október 
 
A dániai hazatérésünket követően egy nagyon rövid pihenő után 

augusztus közepén a „Schwabenfest” rendezvényen Pilisvörösváron szerepelt 
ifjúsági és felnőtt tánccsoportunk. Muzsikusaink szerte-széjjel voltak, így 
maradt a gépzenei kíséret. 

Vége lett a nyárnak, belezuhantunk a szeptemberbe. A hideg idő talán 
jót is tett az iskolakezdésnek, a gyerekek nem vágyódtak annyira a szabadba 
és gyorsabban előkerültek a táskákból a könyvek és a füzetek. 

Csoportjaink már augusztus utolsó hetében megkezdték a próbákat.  A 
kicsik és a kicsit nagyobbak három napon keresztül játszottak, táncoltak az 
ismét életre hívott tánctábor keretein belül. Ifjúsági táncosaink a budafoki 
fellépésre készülődtek, ahova szülői felügyelettel engedtük el őket. Két 
fellépés is volt a Borfesztiválon, de a másodikat az eső szétkergette. Volt egy 
kis szokásos baki a CD-vel, nem az a szám indult, amire a táncosok készültek, 
lehetett volna több és lelkesebb néző.  

A fellépés ugyanúgy 1-jén volt, mint amikor felnőtt csoportunk jó 
néhány tagja, meghívott vendégként vett részt Németh Gergő és Jakab 
Gyöngyi esküvőjén. A nézők-érdeklődők között is sokan voltak a „táncos” 
vonalról. Az esztergomi bazilika felé tartó lakodalmas menetet a Leányvár 
Sramli vezette. Kedves Gergő és Gyöngyi, nyomtatott formában is sok 
boldogságot kívánunk nektek! 

Az idei Falunap a Leányvár Sramli 10 éves születésnapja is volt 
egyben. Igen, már 1997 óta van zenekarunk! Köszönjük nektek fiúk a 
rengeteg tánckíséretet, felvonulásokat, bálokat, bulikat. Mindig azt érezzük, 
hogy mellettünk álltok, zenész vidámságotok sohasem fogy ki, nélkületek 
fellépéseink szürkébbek. A három alapító tag Weisi, Witzes és Kopasz, 
akarom mondani Weisenburger Csaba, Witzenleiter Zoltán és Gerstner 
Tamás. Már az ötéves szülinapotokon köszönthettük Kelenföldi Csabit, 
Kosztka Robit, Frank Gyurit és Kosztka Viktort. Most újabb két taggal bővült 
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az ünnepeltek sora; Schiller István és Rest Dávid is átélhette a köszöntés kissé 
megható felemelő érzését. Gyarmati Gyuri délután nem tudott eljönni, de 
szerencsére az esti bálon neki is átadhattuk kis ajándékunkat. Bársonyi Attila 
most is a keverőpult mögött állva segítette zenészeinket, mint már olyan 
sokszor az elmúlt évek alatt. 

A 10-es szám másként is kötődik szeptember végi rendezvényünkhöz. 
1998-ban egy táncos lány gyógyulásáért szerveztünk első alkalommal sátras 
fesztivált Leányváron. Reméljük, még sokan emlékeznek a salakos pályán 
felállított cirkuszi sátorban lezajlott eseményekre. 10. alkalommal volt 
szeptemberben „sátras” buli kis falunkban. Csak zárójelben jegyezném meg 
(kétszer nem tudtuk a sátor árát kikalkulálni, így ezen két alkalommal 2004-
ben és 2006-ban nem állt sátor a pályán). Ebben az évben szerencsénkre több 
támogatónk is hozzájárult a Falunap lebonyolításához. Köszönjük nekik a 
segítséget: Tagscherer József, Szakmár László, Kovács István, Grósz Béla, 
Kiss Lászlóné, Boros László, Engler Szabolcs, Schmidt Ferenc, Adamik 
Sándor, Csurka Imre, Molnár Jenő, Schmidt Attila, Juhos Tamás, Pléli Zsolt, 
Waldi Kft., Gálicz Ferenc. 

Szeptember 21-én, pénteken sokan tevékenykedtünk azon, hogy estére 
a Makonya Band muzsikájára elindulhasson a szórakozás, hogy osztrák 
vendégeinket finom vacsorával fogadjuk. A szikrázó napsütés után estére 
kissé didergőssé váló időben a Pramtaler Volkstanzgruppe Andorf kis 
küldöttsége (23-an voltak) örömmel fogadta a „legyetek üdvözölve” pálinkát, 
és az azt követő magyaros ételt. Kik is ők? 2004-ben, Rigában voltunk velük 
közös szálláshelyen, majd tavaly meghívtak bennünket születésnapi 
rendezvényükre. Részletes bemutatkozásukat itt lehet megtalálni: 
http://www.pramtaler-volkstanzgruppe.at/.  

Vendégeink másnap, szombaton egy rövid esztergomi városnézés, 
bazilika kupolamászás után bekapcsolódtak a templomunk körül gyülekezők 
közé, hogy részesei lehessenek felvonulásunknak. Plébánosunk 
gyümölcsáldásának kierősítése elmaradt és ezáltal csak a közelben 
tartózkodók hallhatták. Sajnáljuk, legközelebb erre jobban oda kell 
figyelnünk! A menet sem volt teljes, mert a solymáriak busza eltévedt, rossz 
helyre állt ki, pedig nagyon szép lett volna a solymári ruhákat látni a 
felvonuláson! Szerencsére a szentiváni fúvószenekar nem késett és fújták is 
szépen a térzenét a menetet majd a sátorban a színpadon is megállták a 
helyüket. Népviseletbe öltözött óvodásaink izgatottan keresték helyüket a 
sorban és ki-kitekintettek a közelükben haladó szüleik felé. A napsütéses 
időben sokan követték a felvonulókat, a házakból, udvarokból is rengeteg 
szempár kísérte a szereplőket. A szép nagy sátorban mindenki gyorsan 
megtalálta a helyét, de akadtak, akik a szabad ég alatt nézték a programot. 

A délutáni műsor kezdeteként először felnőtt csoportunk üdvözlő tánca 
következett. A „Schwabenfest” új gyerekszólósai a közelmúltban sok-sok 
táncpróbán vettek részt, hogy el tudják táncolni a rájuk szabott koreográfia 
részét. Ismét lezárult egy szakasz azok életében, akik eddig, mint kisgyerekek 
„szólózhattak” a „nagyok” előtt.  

Kedves Réka, Peti és Ricsi (Berényi Réka, Csizmadia Péter és Frank 
Richárd), köszönjük nektek, hogy mindig számíthattunk rátok! Lelkesen 
minden felnőtt próbán, amikor kellett ott voltatok, nyugodtan léphettünk a 
színpadra, tudtuk, éreztük, hogy bízhatunk bennetek. Jó volt veletek együtt 
szerepelni és örülünk, hogy továbbra is eljártok a felnőtt próbákra. Az 
átmenetet most Csizmadia Kriszti – aki már sokszor szerepelt a felnőttekkel - 
képviseli, az ő vezérletével Balogh Viktória, Schmidt Ferenc és Szikora 
Márton a gyermektánccsoportból az új generáció. Bár Marci egy sajnálatos 
kéztörés miatt nem tudott fellépni, de Viki és Feri remekül ellátták a rájuk 
bízott feladatot.  

Polgármesterünk, Tóth János nem tudott a rendezvényen résztvenni, 
mert ekkor éppen Görögországban tartózkodott így helyettese Papp Pál 
alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket. A pilisszentiváni fúvósok 
remek műsorát követően az osztrákok előadása szép színfoltja volt 
falunapunknak. A csapkodós, csattanós legényesek mellett, hangosan, szépen, 
tájszólásban énekelték végig egyes táncaikat. Táncosaink, zenészeink közül 
már sokan többször is láttuk őket és reméltük, hogy a leányvári közönségnek 
is tetszeni fog szomszédjaink előadása.  

Ezt követően került sor zenekarunk hivatalos köszöntésére. Az 
alpolgármester úr adta át a gurulós ládát, amelyet a muzsikus kellékek 
tárolására, szállítására kaptak. Táncosaink, énekeseink és a kisebbségi 
önkormányzat ajándékait is átvehették a fiúk. A felszólalók dicsértek, 
köszöntöttek és köszöntek, aztán a fiúk zenéltek egyet.  

Erre a zeneszóra hordták fel a judosok a szőnyegeiket a színpadra.  A 
megtartott bemutatójuk érdekes volt. Ezután ismét ünneplőket köszönthettünk 
a színpadon. 2005-ben tánccsoportunk 10 éves évfordulóján az alapító tagok 
kis cipőcskét, csizmácskát kaptak. Ezt a szokást tavaly is folytattuk és most 
szép számmal vehették át táncos relikviáinkat az ünnepeltek. Álljon itt a 
köszöntöttek névsora: Domavári Zsanett, Gáspár Kinga, Gecső Leila, Guttin 
Réka, Hatala Judit, Németh Gábor, Németh Gergely, Silling Viktória, Szabó 
Katalin, Szabó Noémi, Váczai Alexandra, Zselef Norbert.  

A mini, majd a gyermektánccsoport mindig nagy szeretettel fogadott 
fellépése következett. Mindkét csapat igyekezett a közönségnek a legjobb 
tudását nyújtani. Ügyesek a kicsik és a nagyobbacskák egyaránt, az első 
fellépés izgulós örömét is jó volt látni a táncosok és az oktatók szemében.  


