
  
Pörögj velünk! 

 
Januárban és februárban vasárnaponként 15 órától  

a leányvári kultúrotthonban várunk mindenkit,  
aki szeretne néhány táncos lépést megtanulni. 

Most éppen nem koreográfiákra gondoltunk, hanem bulikban, bálokon, 
szalagavatókon, esküvőkön táncolható rock&roll, cha-cha-cha, keringő, 

tangó, csárdás és polka alapokra. 
Korosztály: 15 éves kortól, felső korhatár nincs!  

Az oktatás INGYENES!  
Kezdő időpont: 2008.01.06. 

 
Leányvári táncosok  
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A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 
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Békés Karácsonyi Ünnepeket és 
eseményekben gazdag 

Boldog Új Évet kívánunk! 
 
 
 

  
www.leanyvarsramli.hu  www.vtgleinwar.eu 
leanyvarsramli@gmail.com  vtgleinwar@invitel.hu 

Dátum Helyszín Rendezvény
1. január 19. Orosháza Sváb bál F Z
2. január 26. Leányvár Táncos Falufarsang Ö Z
3. február 2. Dág Farsangi bál Z
4. február ?? Leányvár "Zsíros kenyeres" táncpróba I,F Z
5. március 29. Leányvár Erdély Jenő Dalkörtalálkozó D
6. június 28. Esküvő (zártkörű) Z
7. július 22-28. Martigny (Svájc) Europeade GY,I,F Z
8. augusztus 2. Leányvár Esküvő (zártkörű) Z
9. augustus ?? Leányvár Tánctábor M,GY
10. augusztus 16. Esküvő (zártkörű) Z
11. szeptember 20. Leányvár Falunap Ö Z
12. október ?? Leányvár Idősek napja M,GY
13. december 6. Leányvár Mikulás buli Ö Z
14. december 7. Leányvár Sing mit VIII D

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 2008-ban
Csoport



Búcsútól - Sing mit-ig 
 

Az idei Erzsébet év alkalmából a leányvári egyházközséget különös 
megtiszteltetés érte, a búcsú misét élő adásban tőlünk közvetítették. A még tavasszal 
elküldött közös kérelmünket (plébánia, képviselőtestület, német kisebbségi 
önkormányzat) a magyar televízió elfogadta. A november 18-a előtti hetekben 
dalkörünk sokat gyakorolt a templomban, hogy az ország nyilvánossága előtt minél 
szebben szóljanak a német és magyar miseénekek. A többszöri változtatás után 
papírra fektetett végleges leírt forgatókönyvet a miséző püspök sajnos az adás alatt 
megváltoztatta és a hívek által nem teljesen ismert dallal kellett befejeznünk, amelyet 
a dalkörünk sem tudott száz százalékosan. Ennek a kis kellemetlenségnek ellenére és 
az azóta eltelt idő alatt kapott pozitív visszhangokból ítélve a televíziós felvételt 
többször visszanézve elmondhatjuk, hogy összességében a búcsú mise szépen 
sikerült. 

December 2-án egyesületünk alapító tagjai megtették a bíróság által kért 
módosításokat. Helyesebben ezek inkább kiegészítések, pontosítások és törvény 
idézések voltak. Reméljük, hogy az a passzus miszerint, ha nem vagy csak részben 
teljesítjük a bíróság kérését, akkor az jogosult indoklás nélkül a kérelmünk 
elutasítására nem fog bekövetkezni! 

Mindig érdekes a mikulás előtt kissé megszeppent arccal álló, amúgy 
igencsak virgonc kislányok, kisfiúk látványa. Nem volt ez az idén sem másként. 
Tánccal, zenével fogadtuk őt. Kicsit fáradt lehetett szegény öreg, mert nem állt be a 
gyerekek közé egy kis táncra, mint szokott, de viszont nagyon jól értesült volt az 
idősebb táncosok és a zenekar neki nem tetsző dolgaiban. A kicsik gyorsan szaladtak 
és bontották a csomagjaikat és szerencsére legalább addig ottmaradtak, amíg a kerek 
évfordulót ünneplő falubelieknek átadtuk az ajándékot. Itt kérek elnézést attól 
(azoktól), akik a számítógépbe bújt kisördög miatt kimaradtak a listánkból és esetleg 
nem kaptak meghívót, nagyon sajnáljuk! Aztán a zenekar játszott a gyerekeknek, 
majd labdás, székes játékok zárták a mikulás bulit. 

A Falumúzeum szépen terített asztalán sok égő gyertya várta a Sing mit VII 
dalos délután éneklőit. Sajnos két olyan gyertyát is kellett gyújtanunk, amelyekkel 
Lízi nénire és Ibire emlékeztünk. Kevés alkalom volt, hogy ők hiányoztak volna 
társaságunkból, de ezután már csak az égi magasokból hallhatják a feléjük szálló 
hangokat.  

Szerencsére Gabi is el tudott jönni erre a vasárnap délutáni összejövetelre, de 
nemcsak az ő kíséretét, hanem két harmonikásunk játékát is élvezhettük. 
Plébánosunk és polgármesterünk jelenlétében a teljesen megtelt teremben sorra 
vettük az eddig megjelent kis dalos füzetek énekeit, nem is jutottunk a végére! Az 
idei év az ismétlés jegyében telt, új füzetet nem állítottunk össze, de azért új dalokat 
is énekeltünk.  

GT 

Luca után Karácsony előtt 
 

1999-ben kaptunk először meghívást a „Luca napon Karácsony felé” nevű 
rendezvényre, amelyet a Dorogi Német Kisebbségi Önkormányzat szervezett. Az 
első időkben igyekeztek mindig pontosan Luca napján tartani a műsort, aztán idővel 
ezt megváltoztatták, mert a hétköznapi esemény sem a nézőknek, sem a szereplőknek 
nem volt a legjobb. 

Hatodik alkalommal kaptunk meghívást erre a szép estére. A dorogi 
fúvószenekar „főszereplésével” zajló műsorban ez idén is helyet kapott egy óvodás 
fellépés és a helyi ifjúsági dalkör, jobbára karácsonyi dalai is szépek voltak. Egyetlen 
külsős fellépőként ifjúsági táncosaink a Leányvár Sramli kíséretével vettek részt. A 
most is szépen díszített színpadon fiataljaink határozott, fegyelmezett, szinte hiba 
nélküli produkciót mutattak be a közönség szűnni nem akaró tapsa mellett. 
Számomra is meglepő volt, hogy a próbákon néha-néha ellazáskodott lépések és 
térformák már-már felnőttes magabiztossággal jelentek meg a táncokban. 
Zenészeinknek is össze kellett kapniuk magukat, hiszen a teljes dorogi fúvós ott ült a 
színpad előtt és vájt füllel figyelte a megszólaló hangokat. Szerencsére minden 
rendben volt! 

Azaz a fellépés körül tényleg nem volt semmi gond, de az elindulás és a 
hazaérkezés tartott számunkra egy kis meglepetést. Kezdődött ugyanis azzal, hogy 
kopasz (Gerstner Tamás) telefonált; a Robinál van a kultúrkulcs, de ő csak később 
jön, nem tudjuk kivenni a zenekar motyóját. Beugrottam az autóba és levittem a 
kulcsokat. A busz már ott állt szép nyugodtan, de a sofőrje erősen pattogott; neki már 
a Suzuki felé kellene mennie, mondta és különben is fél ötkor el kell indulnia. 
Igyekezni fogunk nyugtatgattuk őt, de mi nem az indulást határoztuk meg –ez mindig 
bizonytalan- hanem, hogy mikorra álljon ki a busz. A buszvezető morgolódását 
nyugodtan viselve szerencsésen meg is érkeztünk Dorogra.  

Hazaérve folytatódott a haddelhadd, szokás szerint megérkezésünkkor a fiúk 
segítettek visszapakolni a zenekari eszközöket a kultúrotthonunk emeleti termébe. 
Mire felpakoltunk és szálltunk volna fel a buszra, annak híre-nyoma sem volt már. 
Helyesebben nyoma volt, mert a lehullott hó jól mutatta a kerékmintázatot. 
Maximum erre a keréknyomra tudtunk volna ráülni. Gyors telefon haza; vegyétek le 
az összes kabátot, kalapot, egyéb dolgot a buszról. Legényeink a fellépő ruhájukban 
nem egészen úgy festettek, mint akik a hóhullós, szeles időhöz megfelelően 
alkalmazkodtak volna. Rövid üldözéses verseny kezdődött az Erzsébet utcában az 
ottlevő autóink a busz és a kabátok között. Táncos lányok leszálltak a buszról a fiúk 
kabátjaival a templomnál és elindultak vissza a kultúrhoz. Az egyik autó ezt 
észrevette és elkérte a kabátokat, kalapokat. Közben a másik autó már visszafelé jött, 
mert az eredetileg megbeszélt helyen nem talált semmit. Telefonok csörrentek, majd 
minden kabát, kalap megtalálta gazdáját. 

GT 
 


