
Mi várható még az idén? 

Kották 
 

 Gerstner Feri komoly vállalkozásba fogott, amikor elkezdte Jenı bácsi 
nehezen olvasható kézzel írt kottafüzetének digitalizálását. A kezdeti tanulós 
idıszakban akadtak gondok. Volt olyan egyházi dal, aminek többször is nekifutott, de 
a zenészek segítségével végül minden a helyére került. 
 Egy kis füzet kinyomtatásával próbálunk a templomba járok segítségére 
lenni. Ebben több, mint ötven ének található jól olvasható szöveggel, kottajelekkel. 
Talán sikerül a közeljövıben annyi példányt készíteni, hogy minden padba több is 
jusson. Jó lenne, ha ennek segítségével egyre többen énekelnék a misék német 
dalait is. 
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 Az idén másként emlékeztünk meg a leányvári svábok előzetésének 
évfordulóján. Plébánosunk elıkészítésével március 22-én német mise volt a leányvári 
templomban. 1946-ban volt ilyen utoljára, akkor biztos minden németül zajlott, most 
a magyar szó mellett imádkoztunk, énekeltünk a kitelepítettek nyelvén. Hisszük, 
reméljük; lesz még alkalmunk a számunkra fontos nyelvápolás ezen területét is 
gyakorolni. 

A csepeli országos gyermek táncminısítın szereplı minijeink már a negyedik 
táncos generáció Leányvárról, akik a kétévente megrendezésre kerülı „országoson” 
részt vettek. Közösen izgultuk végig ezt a kint borongós, számunkra mégis szép 
napot a szülıkkel, nagyszülıkkel, gyerekekkel, zenészekkel, kísérıkkel.  Talán az a 
legfontosabb a mai eredménycentrikus, versenyzıs világunkban, hogy örömmel 
térhettünk haza független a minısítés fokozatától!  
 Sokan kísértük el zenekarunkat a csabai focisták húsvéti báljára. Kellett is a 
hazai táncos erısítés, mert bizony a szakiskola termében akadt szabad asztal is. A 
bál közben kapott hírek szerint Solymáron és Cséven sem volt teltházas a 
„locsolóbál”. Mi ennek ellenére rettentı jól szórakoztunk, a Leányvár Sramli nívós 
muzsikájára!  

Pörögtünk a nyuszi után. Mi történt, tehetnénk fel a kérdést; semmi különös, 
jöhetne a válasz, csak egy kis délutáni táncos rendezvény zajlott le Húsvét után 
szombaton a solymári Edelweiß tánccsoport vendégszereplésével a leányvári 
Mazsola, Mini és Gyermektánccsoport közremőködésével a Leányvár Sramli zenei 
kíséretével. Most elıször szerveztünk csak a „kicsik” részére külön mősort, 
szeretnénk ezt jövıre is folytatni. Köszönjük támogatóinknak (anyukák, nagymamák) 
a rengeteg süteményt, amelyet a szereplık és a közönség a program végén jóízően 
elfogyasztott. 
 Pilisszentivánon 4.25-én  rendezték a hagyományos tánctalálkozót. Mini és 
Gyermekcsoportunk ismét szép mősort adott. Táncos szemmel vizsgálva a 
koreográfiákat szembetőnı a gyerekek pontos, de mégsem feszes elıadásmódja, 
amellyel méltán nyerik el minden évben az itteni közönség vastapsát. Teljes 
mértékben kihasználták a színpadot és egy-két felszabadult mosoly is megjelent az 
arcokon .         GT 
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Dátum Helyszín Rendezvény
1. május 23. Környe Megyei Német Nemzetiségi Felnıtt  Fesztivál F,I,D
2. május 30. Zártkör ő Esküvö Z
3. május 31. Alsógalla Pünkösdi rendezvény F,I,D Z
4. 6.26-30. Schönwald Európa est F,I,D Z
5. 7.15-18. Liptód Tánctábor M,GY
6. augusztus 8. Zártkör ő Esküvö Z
7. augusztus 15. Zártkör ő Esküvö Z
8. augusztus 16. Pilisvörösvár Schwabenfest F
9. szeptember 5. Piliscsaba Fúvószenekari fesztivál Z
10. szeptember 12. Dág Falunap ?I,F? Z
11. szeptember 19. Leányvár Falunap Ö Z
12. október?? Leányvár Idısek napja ZS, M
13. december 5. Leányvár Mikulás buli Ö Z
14. 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



Ezüst minısítés: 2009. március 29. Csepel 
 
     Január elején érkezett a felhívás, hogy ismét várják német nemzetiségi 
gyermektánccsoportok jelentkezését a VII. Országos Gyermektáncfesztiválra. 
     A Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa 
(Landesrat) kétéves ciklusban rendezi meg ezt a fesztivált általános iskolás korú 
gyerekek számára. Az országos fesztivál döntıjén (2009. május 15-16., Solymár) 
azon német nemzetiségi gyermektánccsoportok vehetnek részt, akik a területi 
elıválogatókon (március 29., Csepel és április 26., Mohács) a legjobb minısítést  
érték el.  
     A Mini csoport tagjaival (7-11 évesek) közösen bár kicsit bátortalanul, de úgy 
döntöttünk, jelentkezünk, ez a csoport ugyanis még nem szerepelt ilyen komoly 
rendezvényen. A zenekarral is egyeztettünk, tudják-e vállalni a zenei kíséretet. İk 
szerencsére igent mondtak, és ezzel intenzív felkészülési idıszak vette kezdetét. 
Hiszen tudtuk, sokféle szempontnak kell megfelelnünk a színpadon, ahol a táncosok 
(és oktatók) már nemcsak a szülıknek, nagyszülıknek, hanem egy háromtagú, 
szakavatott zsőrinek is bizonyítani akartak. Mik is ezek a szempontok: szép, egységes 
táncolás, tánc közbeni éneklés, fantáziadús, korosztálynak megfelelı koreográfiák, 
egységes, minél autentikusabb ruha- és hajviselet, illetve mindezt alátámasztó 
zenekari kíséret…. 
     További motivációnk volt, hogy az idén 5. alkalommal mérettette meg magát 
leányvári gyermekcsoport ezen a fesztiválon, melyek során kétszer arany minısítést 
szereztek a csoportok (2003, 2007). Természetesen mi is szerettünk volna minél jobb 
eredményt elérni. 
Bár február közepétıl heti kétszer próbáltunk, a táncokat „ízekre szedtük, 
kiveséztük”, pontosítottuk, mi, csoportvezetık mégsem lettünk magabiztosabbak, 
mivel a próbákon mindig más összetételben volt jelen a csoport az elhúzódó 
influenza-járvány miatt. Nem tudtuk, mi lesz belıle, de már nem volt visszaút…. 
     Hetekig tartó cipı-, szoknya-, blúz-, ing- és mellényvarrás, ill. –csere, valamint a 
sok próba után elérkezett március 29. 
     10 órára a csepeli munkásotthonban kellett lennünk, ezért már 8 órakor 
elindultunk. Délelıtt minden csoport kapott 15 percet színpadbejárásra, ami arra volt 
elég, hogy „felmérjük a terepet”, és utoljára pontosítsunk egy-két dolgot. Ezután 
hajfonás, ebéd, öltözködés és egyre izgatottabb várakozás következett a gyerekek, a 
csoportvezetık, a szülık és segítık részérıl egyaránt.  
     A táncosokon akkor látszott elıször az izgalom, mikor már az ajtóban álltunk arra 
várva, hogy a leányvári csoportot konferálják fel. Úgy gondolom, jól viselték azt a 
terhet, amit ez a fellépés jelentett, és a színpadon nagyon ügyesek voltak. Azalatt a 9 
perc alatt, amíg táncoltak, mi a függöny mögül, illetve a nézıtérrıl drukkoltunk 
nekik. Ez a legrosszabb érzés: amikor csoportvezetıként csak bízni tudunk abban, 
hogy minden rendben lesz, de segíteni már nem tudunk. Amikor azonban az utolsó 
számnak is vége lett (hibát a táncok közben nem vettünk észre egyet sem), és 
hallottuk a tapsot, amit a gyerekek kaptak produkciójuk végén, mindannyian 
megkönnyebbülést és örömöt éreztünk. Mi teljesen elégedettek voltunk azzal, amit a 
gyerekek nyújtottak a színpadon (esetleg még több mosoly nem ártott volna). Úgy 

gondoltuk, az már másodlagos, hogy a zsőri hogyan értékel, mert az elızı évi 
tapasztalatok alapján fel voltunk készülve arra, hogy minden apróságba bele fognak 
kötni.  
     A zsőri értékelése nem is volt túl hosszú – már ami a ránk vonatkozó részt illeti -, 
kritikával szinte csak a koreográfiákat illették. Három táncot adtak elı a gyerekek: 
Franzlpolka, Kreuzpolka, Gyermeketődök. Az elsı kettıt, mi, csoportvezetık állítottuk 
össze, ami közül az elsı nem igazán nyerte el a zsőritagok tetszését. Tudomásul 
vettük, és számítottunk is rá, jól ismerve a zsőri elnökének táncos ízlését, 
koreográfiákat illetı elveit. A Gyermeketődök (Kreisz Andrea koreográfiája) azonban 
ismét nagy sikert aratott. 
Magából a mősorból mi nem sokat láthattunk, de az értékeléseket végighallgatva 
bízhattunk abban, hogy a középmezınynél lejjebb nem rangsorolják csoportunkat. Az 
ünnepélyes eredményhirdetéshez egy-egy táncos párt hívtak a színpadra, akik 
átvehették az oklevelet, melyet Heilig Ferenc, a Landesrat (Magyarországi Német 
Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa) elnöke adott át. Ekkor tudtuk meg, 
hogy ezüst minısítést szereztünk, amire mindannyian büszkék lehetünk. 
     A 11 résztvevı csoport közül mindössze ketten kaptak arany minısítést (Solymár 
és Ágfalva táncosai), 5 csoport pedig ezüstöt. Az „aranyosok” biztosan bekerülnek a 
Solymáron megrendezésre kerülı gálára, az „ezüstösöknek” azonban várni kell. Oda 
ugyanis a két elıválogatón legjobb eredménnyel végzetteket hívják meg. Talán mi is 
köztük leszünk. 
Ha pedig mégsem, két év múlva ismét megpróbáljuk, és már most elkezdünk 
készülni rá. 
     A Mini csoport táncosainak nevében is szeretnénk megköszönni mindenkinek az 
együttmőködést, támogatást, segítséget, bíztatást! 
  A minısítın szereplı táncosok: 

Balogh Noémi, Berényi Attila, Bokor Bernadett Rebeka, Földi András, 
Füleki Sándor, Hargitai Alexandra, Izsák Bianka, Kiss Laura, Klinger 
Ákos, Marcsák Gábor, Mártai Márk, Mártai Petra, Polák Regina, Schmidt 
Kinga, Schmidt Máté, Stocker Zsófia, Szászvári Stella, Valovics Barbara, 
Vas Zsófia 
és  zenészek: 

Frank György, Kelenföldi Csaba, Kosztka Viktor, Schiller István, Szányi 
Orsolya, Weisenburger Csaba, Witzenleiter Zoltán 
 
 
Hatala Judit, Misik Hajnalka  
csoportvezetık 
 
 


