
Mi várható még az idén? 

 
Felhívás! 

 

Szeptembertıl új csoportot indítunk! 
Egy kicsit megbontjuk a jelenlegi Mini tánccsoportunkat. Ezt a gyermekek 
közötti korkülönbség indokolja. A kicsit nagyobbakkal (8-10 évesek) 
gyorsabban szeretnénk haladni az egyre nagyobb tudást igénylı táncok 
irányába. A kicsit kisebbekkel (5-7) pedig fontos az alapok gyakoroltatása. 
Javaslatokat kérünk a legkisebb csoportunk elnevezéséhez. Egy már van: 
Leányvári Aprócska Néptánccsoport. Várjuk az 5-10 éves korosztályhoz 
tartozó gyerekeket a szeptemberi indulásnál. 10-99 éves korig is bármikor 
csatlakozhatsz!  

 

Pörögj velünk! 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 

 
IX. évfolyam, 58. szám 
2008. március-április 

 
  

Europeade - Martigny 
 

A januári határidıt szigorúan betartva átutaltuk a 72 fıvel 
bejelentkezett csapatunk elsı befizetési összegét. Kitöltöttük a szükséges 
adatlapokat és eljuttattuk a belga irodába. 

Normál esetben nincs is más dolgunk, mint várni a visszaigazolást, 
amely általában tartalmazza a regisztrációnk számmal ellátott elfogadását és 
némi ismertetıt. Most azonban másképp zajlottak az események. Érkezett egy 
elektronikus levél, ebben jelezték a túljelentkezés tényét, miszerint 6600 fı 
szeretne menni a 4500 helyre. Kérték a csoportoktól a létszám esetleges 
csökkentését és jelezték; nem tudnak mindenkit fogadni. 2005-ben a 
franciaországi helyszínen is hasonló volt a helyzet, oda sajnos nem is kaptunk 
meghívást.  

Válaszunkban 65 fıre csökkentettünk az eredeti 72-es létszámról. 
Csak várni kellett a fejleményeket. Jöttek a hírek; a solymáriak jelentkezését 
visszamondták, a többiek is csökkentették a létszámokat… 

Aztán megérkezett a hivatalos levél, elfogadták a jelentkezésünket, de 
csak 57-en utazhatunk. Na akkor most mi is legyen? 2 buszvezetı 
mindenképpen szükséges, marad 55 hely. Ennél a számnál több táncos-zenész 
jelentkezett, bár még nem mindenki fizetett közülük (aki ezt nem tette meg 
legkésıbb május 31-ig pótolhatja!!!!!). A jelenlegi állás szerint kísérıként 
egyedül polgármesterünk jönne velünk. Sajnáljuk, hogy a helyzet így alakult, 
de el kell fogadnunk a szervezık döntését. Nem lesz egyszerő dolgunk kísérık 
nélkül, több feladat fog hárulni a felnıtt táncosokra és zenészekre. 

Indulásunkig a következı két és fél három hónapban talán lesznek 
olyanok, akik valamilyen oknál fogva visszalépnek majd (ez az elızı évek 
tapasztalata szerint mindig így volt). Mostanában ezt ketten meg is tették, 
természetesen a számunkra elıírt maximális létszámot ki fogjuk használni (a 
második regisztrációs részletet már át is utaltuk), ha lesz lehetıségünk 
kísérıket vinni, akkor a jelentkezett támogatók közül fogunk sorsolni.  

GT 
www.leanyvarsramli.hu  www.vtgleinwar.eu 

leanyvarsramli@gmail.com  vtgleinwar@invitel.hu 

Dátum Helyszín Rendezvény
1. május 11. Újbarok Pünkösdi bál Z
2. május 12. Tát Pünkösdi Fesztivál I,F Z
3. május 24. Mány Fesztivál I,F Z
4. május 31. Oroszlány Megyei Nemzetiségi Fesztivál I,F,D Z
5. június 15. Budakalász Kalászi vigasságok I,F Z
6. június 28. Esküvı (zártkörő) Z
7. július 19. Leányvár "Zsíros kenyeres" táncpróba GY,I,F Z
8. július 21-29. Martigny (Svájc) Europeade GY,I,F Z
9. augusztus 2. Leányvár Esküvı (zártkörő) Z
10. augusztus ?? Leányvár Tánctábor M,GY
11. augusztus 16. Leányvár Esküvı (zártkörő) Z
12. szeptember 6. Esküvı (zártkörő) Z
13. szeptember 6. Dág Falunap I,F
14. szeptember 20. Leányvár Falunap Ö Z

15. október ?? Leányvár Idısek napja M,GY

16. október 11. Iklad Fesztivál I,F Z

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 = Felnıtt tánccsoport

D = Dalkör
Z = Leányvár Sramli
Ö = Összes csoportot érintı program

Leányvári Német Nemzetiségi Kultúrcsoportok programjai 2008-ban

Csoport



Bábolna - Pilisszentiván 
 

A Tipegı Gyermek Néptáncfesztiválon vettünk részt 
gyermekcsoportunkkal április elsı szombatján Bábolnán. Évek óta érkezik 
meghívás tılük, amelyet most elıször állt módunkban elfogadni. Általában a 
pilisszentiváni rendezvénnyel szokott ütközni, ezért még nem jártunk a valaha 
volt TSZ-érıl híres városban.  

Szerencsére sikerült a focista táncos fiúkat Komáromban felvenni – 
ott volt mérkızésük – és még idıben elértük célpontunkat. Jutott idı egy kis 
színpad bejárásra is az ebéd elıtt. Sok csoport részvételével zajlott a mősor a 
színházteremben. Sajnos igen kicsinek bizonyult ez a hely. Egy csoport a 
színpadon szerepelt, egy az öltözıben, egy a nézıtéren a többiek a büfé 
melletti részen várakoztak, gyülekeztek. Szerencsére mindenki betartotta a 8 
perces fellépési idıt és emiatt a tervezett szerint zajlott minden. 

Gyermekcsoportunk az apróbb hibákat nem számítva szépen táncolt. 
Fellépésünk után volt lehetıségünk fényképezésre, fagyizásra, egy kis sétára a 
gyönyörő napos délutánon. A szünet utáni programra sikerült bejutnunk és 
végignézhettük a javarészt magyar táncokat bemutató csoportokat. Szép 
táncokat láttunk, a muzsikusok kierısítése sajnos nem tette lehetıvé, hogy a 
sokat éneklı fiúkat-lányokat hallhattuk volna. 

Azt tudtuk, hogy zsőri elıtt kell fellépnünk, de arról nem kaptunk 
tájékoztatást, hogy ez egy megyei elıválogató. Néhány csoport egy késıbb 
megrendezésre kerülı regionális rendezvényen történı megmérettetésre nyert 
jogot. 

Április 19-én csuklós busszal mentünk Pilisszentivánra, kellett is a 
nagy jármő, mert három csoportunk –mini, gyermek, ifjúsági- és zenekarunk 
is fellépett a táncfesztiválon. 10. alkalommal kaptunk meghívást és ezt egy kis 
ajándékkal köszöntük meg a lelkes szervezıknek. Táncosaink a bemutatott 
koreográfiákkal méltán nyerték el a közönség vastapsát. Az ifjúságiak rezgıs 
polkája a zsőri szerint is fantasztikus volt. 

Az elmúlt tíz alkalommal egy csoporttal mindig részt tudtunk venni 
a szentiváni általános iskola által szervezett rendezvényen, de többször is 
elıfordult, hogy két csoporttal képviseltük községünket. Ifjúsági táncosaink 
talán egy kis nosztalgiával térhettek vissza most ide, hiszen ık már 3-4 éve 
nem jártak itt helyet hagyva a kisebbeknek, régen viszont minden évben 
részesei voltak a szervezık vendégszeretetének. A kisebbeknek reményeink 
szerint még többször lesz lehetıségük visszatérni. 

 
GT 

Dalkörtalálkozó 
  

2008. március 29-én került megrendezésre 4. alkalommal az 
"Erdély Jenı Dalkörtalálkozó" melynek jelentıségét a Német Nemzetiségi 
Dalkör megalapításának 35. évfordulója adta. A kora délután kezdıdött 
mősorra a Mővelıdési Ház nagy örömünkre ismét megtelt érdeklıdı 
vendégekkel. A mősor egy korábban felvett filmbejátszással kezdıdött, 
amelyen édesanya a lányával /Weiszenburger Simonné és Weiszenburger 
Erzsébet/ énekelt. Ezzel szerettünk volna megemlékezni a már nem élı, 
egykori dalostársainkról. Ezután meggyújtottuk az emlékezés gyertyáját, 
amely a mősor végéig égett, emlékeztetve a meghalt egykori társakra.  

A leányvári dalkör kezdte a mősort egy dallal /Edle Lindenbäume/, 
amelyet Jenı bácsi írt Leányvárról, a gyerekkorára emlékezve. Ezzel az 
énekkel a Dalkört alapító Erdély Jenıre emlékeztünk. Polgármester úr 
rövid köszöntıjével folytatódott a program, majd a meghívott vendég 
Dalkörök mősorai következtek. Elıször Várgesztes, majd Vértessomló 
énekesei adták elı szép énekeiket. Nagyné Engler Zsuzsa emlékezett meg 
az egykori Iskolaigazgató, dalköralapító Erdély Jenırıl, majd következett a 
másik két vendégcsoport Tát és Csolnok mősora. Minden vendégcsoportot 
szép kerámia emléktárggyal és egy csokor virággal ajándékoztunk meg.  

A zenés program végén került sor a 35. születésnapot ünneplı 
Leányvári Dalkör mősorára. Az éneklés elıtt külön köszöntöttük két 
énekestársunkat, Mártai Jánosnét /Midi nénit/ és Szehr Jánost, akik az 
alapítás óta tagjai a Dalkörnek. Bemutattuk a közönségnek két 
harmonikásunkat, Schiller Istvánt és Baksa Istvánt, akik néhány hónapja 
segítik kíséretükkel éneklésünket. Gáspár Tibor a kisebbségi önkormányzat 
nevében köszönte meg a Dalkör két vezetıjének /Mezıs Gabriella és 
Gerstner Ferenc/ a munkáját. Ezután polgármesterünk köszöntötte apró 
ajándékkal a Dalkör minden tagját. A zenés mősort egy közös ének 
eléneklésével zártuk. A terem átrendezése után vacsorával kínáltuk 
vendégeinket, majd jó hangulatban erısítettük a dalkörök között fennálló 
jó barátságot.  

A Leányvári Dalkör nevében  köszönjük az anyagi támogatásokat, a 
szervezımunkát és nem utolsósorban a szakácsoknak és segítıinek a finom 
vacsorát. 
  

Gerstner Ferenc 
 


