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Dátum Helyszín Rendezvény
1. január 17. Budapest Kolping bál I
2. február 14. Budapest Sváb bál F Z
3. február 21. Leányvár Táncos Falufarsang Ö Z
4. április 19. Leányvár Nyuszi után pörögve ZS,M,GY Z
5. április ?? Pilisszentiván Néptáncfesztivál M,GY
6. május?? Ács Megyei Nemzetiségi Gyermekfesztivál M,GY Z
7. május 31. Alsógalla Pünkösdi rendezvény F,I,D Z
8. június 6. Környe Megyei Német Nemzetiségi Felnıtt  Fesztivál F,I,D Z
9. 6.26-30. Schönwald Európa est F,I,D Z
10. augusztus 8. Zártkör ő Esküvö Z
11. augusztus 15. Zártkör ő Esküvö Z
12. szeptember?? Leányvár Falunap Ö Z
13. október?? Leányvár Idısek napja ZS, M
14. december 5. Leányvár Mikulás buli Ö Z
15. december 6. Leányvár Sing mit IX D

Jelmagyarázat: ZS= Mazsola tánccsoport
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 2009-ben
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Töltse velünk az év utolsó 
napját a leányvári 
kultúrotthonban! 

 

 

Zenél a Leányvár Sramli. 
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Új helyek, régi rendezvények 
 
 
 Október 11-ére Ikladra kaptunk meghívást. A Gödöllı után Aszód közelében 
található település jó okot szolgáltatott arra, hogy kipróbáljuk az új Megyeri-hidat. 
Bár buszsofırünk nem értette, hogy miért is akarunk arra menni és nem az általa jól 
ismert egyszerőbb utat választjuk, de aztán beletörıdött és hagyta magát navigálni a 
szépen sikerült új Duna hidunkon keresztül. A helyszínre érve gyors átöltözésünk 
után egy kis emlékmő átadáson vehettünk részt, amelyen az Ikladi Német Kisebbségi 
Önkormányzat több, helyi szinten sokat dolgozó emlékére került leleplezésre egy 
emlékkı. A jobbára helyi csoportok fellépései között kaptunk lehetıséget táncaink 
bemutatására. Érdekes volt látni az ikladi tánccsoport által bemutatott 
koreográfiákat, hogy miért is? Csak lányok-asszonyok pörögtek egymással! Érdekes 
és egyben furcsa is volt a férfilábakra és csizmás dobogásra szabott lépések nıies 
látványa. A hölgyek viszont szemmel láthatóan megszokták ezt a fiúk nélküli állapotot 
és jól érezték magukat a színpadon. 
 Másnap dalkörünk a már szokásosnak nevezhetı herce-hurcás dorogi 
meghívásnak tett eleget. Nem érkezett meg a meghívás, aztán ide-oda 
telefonálgattak a rendezık, de végül elvállaltuk a fellépést. Ezen a délutánon a 
tavalyi, hasonló rendezvényen nyújtott kissé szétesıs dalolásra gondoltunk. Akkor 
léptünk fel elıször harmonikás kísérettel, nagy bátorsággal. Az azóta eltelt egy év 
sok gyakorlása kézzel fogható, akarom mondani füllel hallható volt. 
 November 8-án „ikaldi” sofırünk büszkén magyarázta, hogy miért is jó 
nekünk, ha az új hídon megyünk át Dunakeszi felé haladva. Hiába egy hónap alatt 
sokat változik a világ! Egy teljes órás mősort adtunk, amelybe nagyon sok tánc fért 
bele és egy sajnálatos bokaficammal végzıdı lépés is. A színpad nem volt elég 
széles, de legalább jó mély volt, ennek köszönhetıen zenészeink is szépen elfértek 
rajta. Villámsebességgel kellett a végén öltözködnünk és elhagynunk a mővelıdési 
házat a ránk váró unott alkalmazottak unszolására, viszont meghívóinknak 
(Dunakeszi Német Kisebbségi Önkormányzat) nagyon tetszett az elıadásunk.  
 Egy hét múlva, vasárnap utaztunk Solymárra a Herbstrosen Tánccsoport 10 
éves jubileumi rendezvényére. Ez a hinták és árusok nélküli leányvári búcsú napja 
volt. Muzsikusaink nem tudtak velünk tartani és táncosaink is egy vegyes ifi-felnıtt 
felállásban mutatták be produkciójukat, amelyet a nézık egy összeszokott csapat 
remek bemutatójának ítéltek. A kicsi, de szép solymári kultúrházban egy jól 
megrendezett, vetítésekkel egybekötött meghitt ünnepnek lehettünk tanúi. Az elızı 
heti egy kis pogácsa és édes üdítı, de csak a végén „vendéglátás” után igazán 
nagyszerő volt a solymári öltözıs fogadtatás (sör, bor, pálinka, süti), majd a mősor 
után kapott vacsora és az azt követı kis táncos mulatság házi sütemény kínálata 
minden igénynek megfelelt.   
 Mikulás bulinkon, ha lehet az idén még több pici gyermek vett részt, mint az 
elızı években. Köszönhetı ez a legkisebbeknek a Mazsoláknak, akik kitörı örömmel 
dallal-tánccal fogadták a nagyszakállút. Jutott minden gyermeknek az édességekbıl 
bıven, polgármesterünk az idén sem felejtkezett el megajándékozni a táncos  

palántákat. Lehetıségünk volt köszönteni a rendezvényünket megtisztelı kerek 
évfordulót ünneplı nagymamákat és nagypapákat. A mikulás ajándékait boldogan 
fogadó kicsik és nagyobbak késıbb táncoltak, vonatoztak játszottak, ettek-ittak… 
 A mikulás bulit követı napon (12.07) dalkörünk a délelıtti szentmise után, 
falunk régen volt plébánosának Wenczel Antalnak emléktábla avatóján énekelt. A 
kicsit csípıs-szeles idıben egy szép emlékkel lettek gazdagabbak a megjelentek. 
Ugyanezen a napon koradélután a kisiskola német termében immár nyolcadik 
alkalommal találkoztunk a „Sing mit” dalolós délutánon. Igen kedves fogadtatásként 
iskolánk végzısei egy német betlehemi elıadással kedveskedtek a helyiséget teljesen 
megtöltı dalosoknak. Náni néni (Engler Györgyné) is ellátogatott közénk és németül, 
majd magyarul is énekelt olyat, amelyet csak nagyritkán hallhattunk. Nemcsak a 90 
felé menetelı szólóéneket bevállaló dédnagymama érezte jól magát, hanem Mezıs 
Gabi pár hónapos kisfia is nyugodtan szunyókált közöttünk. Voltak, akik 
halaszthatatlan dolguk miatt egy kicsit elszaladtak, majd visszatértek, akadtak akik 
késıbb jöttek vagy olyanok, kik korábban távoztak, tiszteletét tette plébánosunk is új 
kántorunk kíséretében. Polgármesterünk saját borával kínált bennünket (ezt többen 
is megtették), egyik harmonikásunk (Schiller István) kottából, késıbb emlékezetbıl 
kísérte az énekeket, amelyekbıl nem hiányozhattak a közeledı karácsonyiak sem.  
 Ikladon, Dunakeszin még nem szerepeltünk, Mikulás bulinkat és „Sing mit” dalolásunkat 
sokadszor rendeztük. 
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Címünk nem egy betőrejtvény, megfejtendı trükkös feladvány, hanem egyesületünk nevének 
kezdıbetői. Álljanak itt hivatalos adataink: 
Név: Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület 
Rövidített név: Leányvári NNKK Egyesület 
Német név: Ungarndeutscher Kulturverein Leinwar 
Cím: 2518 Leányvár, Bécsi út 182. 
Adószám: 18617096-1-11 
Bankszámlaszám: 10403648-50505455-54511009 
Bank: K&H Bank Zrt. 
Itt pedig egy rövid részlet az alapszabályunkból: 

Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége 
 

(1) Az Egyesület céljai: 
- a német nemzetiségi kulturális hagyományok ırzése, ápolása és fejlesztése elsısorban Leányvár 
településen, 
- a helyi és a magyarországi németek kultúrájának, szokásainak, hagyományainak megismertetése, 
 - képzések és továbbképzések támogatása, szervezése, 
 - országos és nemzetközi kapcsolatok szervezése, 
 - tagjai érdekeinek érvényesítése, 
- a német kisebbségi önkormányzatokkal, egyesületekkel és más kulturális szervezetekkel való 
együttmőködés a német nemzetiségi hagyományok ápolása és fejlesztése érdekében.  
- lehetıséget adni arra, hogy az ifjúság megismerje a német nemzetiségi kultúrát. 
- aktívan bekapcsolódni az önkormányzat helyi kulturális életébe. 
 
 


