
Mi várható még az idén? 
 

 
 
 

LNNKKE KÖZGYŐLÉS 
 

Idıpontja: április 4. 16 óra kultúrotthon. 
Számítunk az egyesületi tagok és az érdeklıdık megjelenésére! 

 

Egyesület elnöksége  

 
 

Kérés 
 

Március 22-én, vasárnap a svábok előzetésének 63. évfordulójára 
emlékezünk a templomban és utána a falumúzeumnál.  

Plébánosunk, Feldhoffer Antal ezen a napon németül misézik.  
Több mint 60 éve nem volt ilyen Leányváron! 

Az énekek mellett imádkozni is németül fogunk! 
Várunk mindenkit, aki szívesen venne részt.  

Emlékezzünk közösen! 
 

Leányvári Német Kisebbségi Önkormányzat 
 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 

 
X. évfolyam, 63. szám 
2009. január-február 

 
 

Ajándék 
 
Karácsony elmúltával az ajándékozás a szürke hétköznapok világába 

kerül vissza. Leginkább névnapok, születésnapok ünneplésének lesz része. 
Adni vagy kapni a jobb, tehetjük fel a kérdést. Gyermekkorunkban a kapni jó 
oldalon állunk, majd az idı elıre haladtával észre se vesszük és átsiklunk a 
milyen jó ajándékot adni oldalra. 

Január 10-én a magyarországi németek 13. gáláján ajándékot 
kaptunk! Ne szokványos, dobozba csomagolt, selyem szalaggal díszesen 
átkötött kedveskedésre gondoljanak. Teljesen másnak lehettünk részesei! 
Egy a felnıtt kor határán levı, nekünk mégis csak „pici” lány adott át egy 
lelki csomagocskát, ahogy mosolygósan ott állt a Kongresszusi Központ 
hatalmas színpadán. A tıle megszokott szerénységgel vette át a Veleria Koch 
díjat.   

Idézet az elhangzott bemutatóból: „Szülıfalujában, Leányváron 
(Leinwar) a nemzetiségi általános iskolába járt, ahol kiemelkedı 
német nyelvtudásra tett szert,”  

A kulcsszó; SZÜLİFALU! 
A kérdés csak az, hogy milyen csomaggal tudjuk útnak indítani 

gyermekeinket. A közösségünktıl kapott kicsi ajándékainkkal érhetett csak el 
ide a jutalmazott! Kellett hozzá az óvoda ápoló, nyugtató keze, az iskola sok 
mindenre kiterjedı figyelme, a templom meghitt varázsa, a kultúrcsoportok 
színes világa és a mindig segíteni kész család magabiztossága. 

Apró átadott és kapott ajándékok az óvodai évzárokról, az 
elsıáldozásról, az iskolai ballagásról, kulturális rendezvényekrıl. Talán a 
szülıfalu felcsendülı harangszava is ott volt velünk azon az estén. Többet 
ért, mint sok csillogó adott-kapott múlandó tárgy. 

Kinga, köszönjük az ajándékot, amelyet minden Leányvárinak adtál, 
gratulálunk a kitüntetésedhez, büszkék vagyunk rád! 

GT 

 

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

Dátum Helyszín Rendezvény
1. március 21. Leányvár "Zsíros kenyeres" táncpróba M,I,F Z
2. március 29. Csepel Országos gyermek táncválogató M Z
3. április 12. Piliscsaba Sport bál Z
4. április 18. Leányvár Nyuszi után pörögve ZS,M,GY Z
5. április 25. Pilisszentiván Néptáncfesztivál M,GY
6. május 9. Ács Megyei Nemzetiségi Gyermekfesztivál M,GY Z
7. május 30. Zártkör ő Esküvö Z
8. május 31. Alsógalla Pünkösdi rendezvény F,I,D Z
9. június 6. Környe Megyei Német Nemzetiségi Felnıtt  Fesztivál F,I,D Z
10. 6.26-30. Schönwald Európa est F,I,D Z
11. augusztus 8. Zártkör ő Esküvö Z
12. augusztus 15. Zártkör ő Esküvö Z
13. szeptember?? Leányvár Falunap Ö Z
14. október?? Leányvár Idısek napja ZS, M
15. december 5. Leányvár Mikulás buli Ö Z
16. 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

Csoport



Szösszenetek 
 
 

 Gyors telefonbeszélgetések és egyeztetések után február 7-én a 
perbáli kultúrotthon színpadán találtuk magunkat. Nyolc párral is 
táncolhattunk volna, de annyira kicsi volt a színpad, hogy inkább csak 14-en 
táncoltak. A részletes ismertetés helyett egy rövid kis levélke álljon itt: 
 

KöszönılevélKöszönılevélKöszönılevélKöszönılevél    
 
Kedves Tibor! 
 
      Szeretnék köszönetet mondani a február 7-i szombati fellépésükért. Kérem, tolmácsolja a tánccsoport 

tagjainak is! 

      Nagyon színvonalas, változatos mősort adtak elı a perbáli közönségnek. Mindenkinek nagyon tetszett. 

Még aznap, de a rendezvény utáni napokban is sokan dicsérték a csoportot, és remélik, hogy máskor is 

ellátogatnak hozzánk. 

Külön köszönöm, hogy tiszteletdíj nélkül is vállalták a fellépést. 

      További munkájukhoz kívánok sok sikert, erıt, kitartást, valamint jókedvet, amelyben, mint láttam 

nincs hiány. 

Még egyszer köszönet a színvonalas elıadásért. 

Minden jót kívánva: 

Bakai Anikó 

a Perbáli Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

Perbál, 2009. február 11. 

 
 14-én egy teljesen más helyszínre igyekeztünk. Babicsek Bernát 
segítségével vehettünk részt a budapesti Royal Hotelben szervezett sváb-
bálon. A mősoridı részleteinek megbeszélésekor két idıpontot kaptunk 19:35 
megnyitó, majd 22:25 táncbemutató. 18:35-kor kaptuk a telefonos hívást, 
hogy mikorra érünk oda. Megnyugtattuk a szervezıket, nem fogunk elkésni. 
Buszunkból való kipakoláskor megállítottuk a körút forgalmát, majd 
villámgyorsan, a piros lámpa ideje alatt sikerült kiszednünk zenészeink 
hangszereit, kottatartóit és egyéb kellékeit. A szálloda fıbejáratánál a 
bıröndök helyett táncos-zenész motyóinkkal kicsit furcsán mutattunk. Az 
öltözınek kinevezett szoba kicsi volt, de legalább túlfőtött.  
 A szervezı hölgy teszek-veszek intézkedek, pattogós már-már 
ugráltatós magatartása nem ragadt ránk, sıt egyszerően lepergett rólunk. A 
végén már ı vette át a mi nyugodtságunkat. A konyhán keresztül juthattunk 

be a bálterembe, amely régi stílusának köszönhetıen egyszerően 
fantasztikusan néz ki. Nyitó táncunk fogadtatása semmiképp nem volt 
felemelınek nevezhetı, bár apait-anyait beleadtunk. A várakozás ideje alatt 
voltak, akik körülnéztek a szállodán belül, majd kívül. Hosszan tartó 
beszélgetésekre is tudtunk idıt szakítani és lehetıségünk volt a kaszinós fiúk 
segítségével pókerezni és rulettezni is. Még mielıtt valaki a szerencsejátékok 
bugyraiba történı elsüllyedéssel vádolna bennünket, megnyugtatunk 
mindenkit. Zsetonokat kaptunk ugyan, de fizetnünk nem kellett érte. A 
képzeletbeli nyereményeket sem vehettük fel, kimondottan a játék játszotta a 
fıszerepet. A báli közönség közben vacsorázott, majd különféle mősorokat 
tekintettek meg. 
 Bernát megérkezésével élesedett a helyzet, kérésére – aztán késıbbi 
megelégedésére - egy kis báli hangulatot teremtettünk harmonikaszóra. A 
tánctér mögötti színpadocskán elfoglalta helyét a zenekarunk. Elıadásunkkal 
sikerült a magunk oldalára állítani a bálozókat, akik közül a végén néhányat 
még táncba is vittünk. Kifelé jövet a hotel elıtti rendırök szerencsére nem 
minket vártak, hanem taxis összeütközés miatt helyszíneltek. Hazaérkezésünk 
után sokan folytatták a bulizást Cséven és Dorogon. 
 Az idei táncos farsangunkat 2.21-én tartottuk. A szokásosnak 
megfelelıen fánksütı asszonyaink Ica mama vezetésével reggeltıl 
szorgoskodtak a konyhában. Az eredményt délután és este minden résztvevı 
és vendég megkóstolhatta. 15 órára megtelt a nagyterem és a kisterem is, 
folyamatos volt a jövés-menés a színfalak mögött. A folyosók és a fenti 
termek is foglaltak voltak. Zenekarunk rázendített és ment is minden, mint a 
karikacsapás. Kicsik és nagyok különféle jelmezekbe öltözve izgatottan várták 
a színpadra lépést. Mazsolák, minik, gyermekek, ifjúságiak, felnıttek 
táncoltak, a dalkör harmonika kísérettel énekelt. Az elıadások szünetében 
rendeztünk egy jelmezversenyt. Sok jó ötletet láttunk, ezek közül a 
zsákbamacska jelmezt minden zsőritagunk a maximális 10 ponttal jutalmazta. 
A többiek is zajos sikert arattak. A mősor második része is jókedvően, 
pörgısen zajlott. A 13. alkalommal megtartott farsangolónk délutáni tombola 
fıdíja ismét egy leányvári sváb viseletbe öltöztetett baba volt, melyet Lízi 
néni ajánlott fel. Zenészeink egy-két gyerekkedvenccel zárták a délutáni 
mősort a tombolahúzás izgalmai után. A tombolatárgyakat köszönjük a 
szülıknek, nagyszülıknek és az óvodának. 
 Az esti bálon megjelenı hippi csajok nem okoztak különösebb gondot, 
szépen viselkedtek. Csévi és szentiváni báli vendégeink megjelenésével közel 
100-an mulattunk hajnalig. Ifjúsági táncosaink is szép számmal maradtak a 
hajnali pakolásig. Muzsikusaink 14 óráztak, köszönjük nektek! 
 

GT 


