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A  Leányvári N ém et N em zetiségi D alkör 

 

Dátum Helyszín Rendezvény
1. március 29. Leányvár Erdély Jenő Dalkörtalálkozó D
2. április 5. Bábolna Tipegő Gyermek Néptáncfesztivál GY
3. április 19. Pilisszentiván Néptáncfesztivál M,GY,I Z
4. május 11. Szár Pünkösdi bál Z
5. május 24. Mány ? Fesztivál I,F Z
6. május 31. Oroszlány Megyei Nemzetiségi Fesztivál I,F,D Z
7. június 28. Esküvő (zártkörű) Z
8. július 19. Leányvár "Zsíros kenyeres" táncpróba GY,I,F Z
9. július 22-29. Martigny (Svájc) Europeade GY,I,F Z
10. augusztus 2. Leányvár Esküvő (zártkörű) Z
11. augusztus ?? Leányvár Tánctábor M,GY
12. augusztus 16. Leányvár Esküvő (zártkörű) Z
13. szeptember 6. Esküvő (zártkörű) Z
14. szeptember 6. Dág Falunap I,F
15. szeptember 20. Leányvár Falunap Ö Z
16. október ?? Leányvár Idősek napja M,GY
17. december 6. Leányvár Mikulás buli Ö Z
18. december 7. Leányvár Sing mit VIII D
19. december 31. Leányvár Szilveszteri bál 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 2008-ban
Csoport



Velünk történt 
 

Rövid volt az idei báli szezon, február első szombatja volt az utolsó lehetőség a böjti 
időszak előtti vigasság megtartására. Sok helyen be is tartják ezt a régi szokást, hogy 
hamvazószerda után nem tartanak táncos-zenész mulatságot egészen húsvétig. Induljunk el a 
tavalyi év utolsó napjától és kövessük végig a tél utolsó két hónapját. 

Szilveszterkor zenekarunk Cséven muzsikált. A több teremben helyet foglaló 
vendégek szemmel láthatóan örömmel fogadták a szlovák (tót) számokat, de a németül 
énekeltekre is vidáman mulatoztak. Leányvári különítményünknek minden alkalommal 
hosszú utat kellett megtenni, hogy egyáltalán a tánctérig eljusson. A szűkös és elszeparált 
körülmények ellenére jó hangulatban zajlott az óévbúcsúztatás. Programjaink között már most 
szerepel az idei év utolsó báljaként a 2008-as leányvári szilveszter a Leányvár Sramlival! 

Január 19-én Orosházára kaptunk meghívást az országos német kisebbségi 
önkormányzat helyi képviselőjétől. Épphogy elharangozták a delet már készülődtünk is, 
szerencsére száraz utakon haladva értük el ködös célunkat. Gyors zenekari erősítés 
összeállítása után tartottunk egy kis próbát. Kellett is, hiszen a sportcsarnok lehetővé tette az 
ifjúsági és felnőtt csoportunk együttes fellépését. Bőven volt helyünk a koreográfiák nyújtotta 
lehetőségek maximális kihasználására. Először megrémültünk a sportcsarnok 
szőnyegborításán, de kipróbálva azt, a táncra teljesen alkalmasnak bizonyult. Sajnos a táncos 
dobogások, lezárások teljesen tompának bizonyultak, ami némileg ront az összhatáson. Nem 
nagyon bíztunk a 19 órás kezdésben, de zenekarunk 18:30-kor elkezdte a vendégfogadó 
muzsikálást. Legnagyobb csodálkozásunkra 19:15-re szinte teljesen megtelt a feldíszített 
terem és egy nagyon rövid megnyitó beszéd után máris vonulhattunk a táncszőnyegre. A 
sportcsarnok morajlós alapzaját sikerült egy kicsit tompítanunk a szereplés alatt. Az első húsz 
perces blokkunkban akadtak pontatlanságok, de a vacsora utáni második rész teljesen jól 
sikerült. Éjfél utáni visszaindulásunkig táncosaink, zenészeink közös bulizása magával 
ragadta a helyi táncolni vágyókat is. Érdekes volt a kezdettől forgató TV stáb tevékenykedése, 
akik furcsa kérdéseikkel, kívánságaikkal hívták fel magukra leginkább a figyelmet. Az adást 
megnézve tapasztalhattuk, hogy a riporter hölgy főszereplése fontosabb szempont volt a 
rendezőknek, mint maga az esemény… 

Egy héttel később, 1.26-án a majdnem teljesen egységesen pizsamába bújt 
táncosaink töltötték meg a kultúrotthonunkat. Táncos-zenész farsangunkon a szokásos 
konyhás csapat jóvoltából ismét jutott fánk mindenkinek, köszönjük nekik. Csoportjaink régi 
és új táncaikkal-zenéikkel szórakoztatták a szépszámú közönséget. Az esti bálra ifjúsági 
csoportunk sok fiatalja is eljött, örültünk nektek! Muzsikusaink ismét kitettek magukért, 
hajnalig fújták, húzták, pengették és ütötték a talpalávalót.  

Még tavaly év végén táncos berkekben beszélgettünk arról, hogy jó lenne elindítani 
egy tánctanfolyamot, amelyen elsősorban a bálokon és egyéb zenés rendezvényeken játszott 
számok alaplépéseinek megtanítását tűzzük ki célul. A „Pörögj velünk” az év első jégpáncélos 
vasárnapján indult, a nyolcadik, február végi alkalom pedig már szinte tavaszi időben zajlott. 
Voltak, akik szorgalmasan végiglépdeltek a keringő, tangó, rock&roll, cha-cha-cha és polka 
alapjait és a tánckurzus folytatására bíztattak, de voltak olyanok is, akik csak egyszer-kétszer 
jelentek meg. Segíteni igyekeztem, hogy bármilyen táncos rendezvényen mindenki bátrabban 
induljon el a táncparkett felé. A magam részéről nyitott vagyok a jövő év január-februárjában 
újra kezdeni – folytatni – a pörgést, főleg akkor, ha többen hasonlóan pörögni szeretnének… 

Egy újabb hét telt el és mini táncosainkat kísérhettük Pilisszentkeresztre a második 
alkalommal megrendezett „Fánkfesztivál”-ra. Szerencsére az idő kegyeibe fogadott 
bennünket, a kis felvonuláson nem fáztak meg a szereplők, majd később a sátorban is forró 

volt a hangulat. A színpad keskeny volt, de a picik, akik között vannak már nem is olyan 
picik, nagyon szépen adták elő a táncaikat. Jutott idő fánk kóstolásra és egy kis játékra is 
mielőtt az esősre forduló délutánon hazaindultunk. Egy kis felnőtt táncosokból álló csapattal 
este Dágra mentünk, ahol a Leányvár Sramli sport bált játszott. Kicsit nehezen indult a buli, 
de később igen jó hangulat alakult ki. Büszkén hallgattuk a felszabadultan, néha saját magukat 
is szórakoztatva muzsikáló fiainkat. Öröm volt veletek ott lenni! 

Schiszler Gyuri bácsit köszöntöttük 90. születésnapján a Falumúzeumban. A Dr. 
Szakmár János által szervezett kis ünnepségen dalkörünk is szerepet kapott. Nem mondhatjuk, 
hogy csak szűk családi körben gratuláltunk. Az ünnepelt gyermekei, unokái és dédunokái 
mellett a német terem-falumúzeum rokonokkal, ismerősökkel telt meg. Hű képet kaptunk az 
elmúlt kilencven év megpróbáltatásaiból Gyuri bácsi életútját hallgatva. Jó egészséget 
kívánunk!   

Zsíros kenyeres próbánkon azokat a táncos számokat gyakoroltuk, amelyeket 
ritkábban tudunk bemutatni, vagy éppen most tanuljuk őket. Jók ezek a próbák, mert a 
zenekarunkkal módunk van kijavítani azokat a pontokat, amelyek esetleg nem stimmelnek. 
Vagy a zenészek vagy a táncosok kérik, hogy akkor ezt most még egyszer nézzük végig. Erre 
az alkalomra az ifjúsági csoportunk is meghívást kapott, így a színpad és a nagyterem is 
élettel telt meg. A tánc és a zene mellett enni-innivaló is volt bőven, legközelebb július 19-én 
ismét kenjük a kenyereket.          

GT 

 
Költségvetés 

 
Német Kisebbségi Önkormányzatunk az idei évben kevesebb pénzzel gazdálkodhat, 

mint az előzőekben. Minket is elértek a reformok, mondhatnánk. Egy kicsit azonban, ha 
jobban belelátunk a kártyákba rájövünk, hogy az „azt csináld, amit parancsolok” elv kezd 
érvényesülni. Mi is történt? Az állami költségvetéstől kevesebb összeget kapunk, viszont lehet 
pályázni! Mostanában ugye ez nagyon divatos. Lassan gyermekeinktől is pályázatot várunk el 
mondjuk egy új kerékpár igényük esetén!? Pályázni azonban, csak a kisebbségi 
önkormányzatok ülésein meghozott határozatok alapján lehet, legfőképpen azoknak, akik jó 
sok esélyegyenlőségi és más egyéb politikai handa-bandát vetettek papírra. Természetesen 
nem előre megmondott feltételek alapján megy a buli, hanem minden évben meghatározzák, 
hogy az előző évben mi szerint kellett volna „működni”. Tehát a dolog lényege, hogy nem a 
kisebbséggel kapcsolatos nyelvoktatás, kultúra, hagyományápolás, tradíciók a fontosak, 
hanem a papír, amiről tudjuk, hogy sokat bír… 

Köszönjük Leányvár község képviselőtestületének a költségvetésében számunkra 
nyújtott támogatását. Itt vége is lehetne, de ez okozott némi kalamajkát az ülésen. Történt 
ugyanis, hogy a gazdasági bizottság előzetes tárgyalásán elfogadott és ezen a bizonyos ülésen 
előterjesztett összeggel szemben a sport és a kultúra egy javaslat alapján, amelyet a 
polgármester tett, nagyobb összeget kapott. Ez a szám már közelített az általunk (kultúra) 
eredetileg igényelt összeghez. Egyébként az emelés falunk teljes éves működtetésének kb. 
0,3%-a. Ezzel összességében kultúrcsoportunk minden tagját havonta 1.250,-Ft-tal támogatja 
a testület. 

Furcsán éreztem ott és azóta is magam, hiszen a gazdasági bizottság három tagja 
lemondott bizottsági tagságáról a fenti ügy után. Kedves gazdasági és volt gazdasági 
bizottsági fiúk, csak azt tudom remélni, hogy nem a mi tevékenységünkkel van alapjában 
véve problémátok, bajotok!    
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