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 Május a hagyományosan sok programmal tarkított hónapunk már évek óta. 
Idén sem volt ez másként. Fellépések, új helyszínek, régi ismerısök élénkítették 
hétvégéinket. 
 Mini és gyermekcsoportunk a Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi 
Gyermekfesztivál résztvevıi voltak Ácson. A sportcsarnok nem túl baráti légkörében 
igazi színfoltot jelentett élı zenekari kísérettel bemutatott mősorunk. Mint késıbbi 
beszélgetésekbıl kiderült, többen is árgus-kritikus szemmel keresték fellépésünk 
parányi hibáit, a tılünk megszokott színvonal csökkenését. Szerencsére ezen a 
délutánon sem volt semmiféle „lazaság”. A viselet tökéletes, a lépések pontosak, az 
összkép hatásos, ilyen és ehhez hasonló „kritikákat” kaptunk. 
 Felnıttjeink Környén vettek részt a megyei német nemzetiségi fesztiválon. Az 
eredetileg tervezett idıponthoz képest elırehozott napon sajnos zenekarunk egyéb 
elfoglaltsága miatt nem tudott velünk tartani. Dalkörünk a színpadon keresztül fújó 
szélben saját hangját sem hallva énekelt, az erısítésnek köszönhetıen a nézıtéren 
jól hallhatóan. Ifjúsági és felnıtt táncosaink a lenyugvó nap lapos sugaraiban fürödve 
hunyorgós jó kedvvel táncoltak. A közönség (javarészt más kultúrcsoportok tagjai) a 
színpadtól jó 15 méterre levı külön sátorban foglalt helyet, emiatt nem volt meg a 
tökéletes kapcsolat elıadó és nézı között.  
 A vasárnapi alsógallai pünkösdi rendezvényre már tavaly októberben kaptunk 
meghívást. Ugyanezen hétvége szombatjára lett kitőzve gitáros-énekesünk Gerstner 
Tamás (leánykori neve: Kopasz) esküvıje. Tátról is hívtak; mi lenne, ha a 
honlapunkon látott üres napra, hétfıre hozzájuk mennénk fellépni, ezt sajnos már 
nem tudtuk bevállalni.  

Az április-májusi szárazság után végre esett, bár ez a legkevésbé sem volt 
örömére a násznépnek. Bízunk benne és kívánjuk, hogy a lakodalom alatti esı nem a 
mennyasszony sírását, hanem a házasság gazdagságát volt hivatott jelezni. 

Alsógallán az esı lehetetlenné tette a felvonulást, a sátor teljesen megtelt 
nézıkkel, szereplıkkel. Itt viszont a közönség szinte kézzel fogható közelségben volt, 
zenészeink alig tudtak maguknak némi helyet biztosítani. A színpadon valamennyien 
remekül éreztük magunkat. A vigasztalanul záporozó esı ellenére a sátron belül ezen 
a délutánon végig napsütés volt. 
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Dátum Helyszín Rendezvény
1. 7.15-18. Liptód Tánctábor M,GY
2. augusztus 8. Zártkör ő Esküvö Z
3. augusztus 16. Pilisvörösvár Schwabenfest F Z
4. augusztus 29. Csúz Falunap I,F Z
5. szeptember 5. Piliscsaba Fúvószenekari fesztivál Z
6. szeptember 12. Dág Falunap I,F Z
7. szeptember 19. Leányvár Falunap Ö Z
8. október?? Leányvár Idısek napja ZS, M
9. december 5. Leányvár Mikulás buli Ö Z
10. 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
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Schönwald 

 
 2008. novemberében a monitor jobb alsó sarkában megjelenı kis levélke 
jelezte olvasni való érkezett. Manapság ez, a számítógéppel dolgozó/szórakozó, 
képernyı bámuló egyedek számára már teljesen megszokott jelzés egy 
automatizmust indít el és - Pavlov kutyájához hasonlóan reflexbıl - nyomogatjuk a 
megfelelı gombokat/ikonokat.  
 Egy pár kattintás után elıbújt a levél tartalma. A Heimatverein Schönwald 
meghívja kulturális egyesületünket a 2009. júniusában rendezendı Francia estre. 
Lapozgattunk az emlékeinkben, valóban már jártunk a Fekete-erdıben ezen a 
rendezvényen, amelyet öt évenként tartanak. Micsoda; 5 évenként; ja tényleg: 
2004+5=2009. Mi is történik itt ilyenkor? Schönwald francia testvértelepülésének 
küldöttségét látja vendégül, délután lezárják a fıútvonalat és kitelepülnek a különféle 
helyi egyesületek és kis sátraikban enni-innivalót árulnak a több ezer ide látogatónak. 
Közben a színpadokon különféle csoportok mutatják be produkciójukat. 
 Döntöttünk, nem megyünk Klaipedába (Litvánia) az Europeadera, hanem 
inkább Schönwaldot választjuk. Elindult a szokásos elıkészület, e-mailek röppentek 
másodpercek alatt megtéve a több, mint 1000 km-es távot, mobilok csörrentek, hogy 
élıszóban is egyeztessünk. Tájékoztató irományok születtek az itthoniaknak: mikor, 
miként, mivel, kivel és miért is utazhatunk. Ügyintézés, ajándék vásárlás, varratás, 
utazók adatainak egyeztetése, biztosítás, utazás elıleg számla kifizetés, 
pénzbeszedés és még ki tudja mi minden, ami ilyen alkalomkor szükséges. 
 Június 26-án hajnali 5 óra felé két olyan buszvezetıvel vágtunk neki az 
útnak, akikkel még nem utaztunk. Több pihenı és két közepesnek mondható 
Stuttgart melletti dugó után este kilencre érkeztünk meg. Ismerısök sora fogadott 
bennünket, a vacsora elıtt Hans-Georg Schmidt polgármester úr is elıkerült és 
szokásos lazaságával üdvözölt bennünket. A terülj-terülj asztalkám után mindenki 
elfoglalta szálláshelyét, amire feljutottam a küzdısport szınyegekkel berendezett 
iskola tornatermébe már javában pattogott a labda.   
 27-én jutott idı egy kis sétára, ajándék vásárlásra, majd egy kis gyalogtúra 
után megkóstolhattuk a helyi sonka-kolbász-hurka specialitásokat. Elıkerültek a 
hangszerek is egy kis próba erejéig, eközben megkezdıdött a gulyásleves fızése, 
amit az este folyamán teljes egészében elpusztított a mindig éhes közönség. Az 
estére való felkészülés ideje alatt - hajfonás, vasalás – jutott idı focira is. 
Szerencsénkre vittünk magunkkal egy pótcsizmát, így az egyik csizmatartóból 
elıkerült két balost nem kellett felhúzni. Egész nap esıs idı volt, de ez szemmel 
láthatóan nem zavarta a helyieket, ık pontosan tudják rossz idı nincs csak rossz 
ruházat. Dalkörünk elsı elıadása alatt az esı ugyan nem esett, de a hangok 
mikrofonokon keresztüli erısítésével akadtak gondok. Zenekarunk rázendített és 
ezzel a lendülettel az esı is eleredt, szerencsére a színpad fedett volt. Ifjúsági és 
felnıtt csoportunk közös zenész polkájára az esı kopogása alábbhagyott, helyette 
taps dübörgött végig a színpad elıtt. Azonnal a másik helyszínre siettünk, de nem 
érhettünk oda idıben az elsı helyszínen elszenvedett csúszás miatt. A 
mősorvezetıvel nem tudtunk alkudni, kérte a mősorunk befejezésének pontos 
betartását. Rövidítettünk a programon, táncosaink nem a színpadon, hanem az 

aszfalton a tömeg között léptek fel, mert a világot jelentı deszka kicsinek bizonyult 
és még sok egyéb kellék is volt ott, amit teljesen szét kellett volna szedni, hogy 
eltüntethessük. A templom óráján menet közben is ellenırizhettük az idı múlását, 
végül mindenki megelégedésére történtek az események. Elég kevés idı állt 
rendelkezésünkre zenekarunk színpadra településéhez, ráadásul az utánfutó kulcsáért 
– amiben színpadtechnikai dolgok maradtak – is szaladgálni kellett. Ezen a dimbes-
dombos vagy inkább hegyes-völgyes vidéken nem is olyan egyszerő a gyors mozgású 
helyváltoztatás kiváltképpen, ha az embert lépten-nyomon sörös poharakba 
kapaszkodó emberek akadályozzák. Linda és Andi mindent megtett a zenekar 
telepítése érdekében, még a kerülı utat is bevállalták, ahol némi tőzoltó segítséggel 
tudtak csak sváb ruhájukban tovább futni. Köszönjük nektek lányok, 
valamennyiünkért hajtottatok! Nem volt egyszerő a helyzet a színpadon és körülötte 
sem, aztán egy-két erısítetlen zeneszám után összeállt a technika és mehetett 
tovább az önfeledt szórakozás. A leszerelésnél a segítık többen, a sörös akadályozók 
pedig valamivel kevesebben voltak, így ez már könnyebben ment. 
 Vasárnap a reggeli akár korai ebéd is lehetett volna, majd a villingeni 
városnézés következett. Sok szép dolgot mutattak meg az idegenvezetık és 
hallottunk érdekességeket is a kis városról. A szokásos síugrósánc bemutatót a 
polgármester vezette. Ajándék átadásunk után születésnapi meglepetés következett, 
ezen a napon nemcsak két vendégzenészünk (Atis és Bernát) ünnepelt, hanem a 
helyi kultúrcsoport egyik tagja is. Az ajándék egy fantasztikusra sikeredett hastáncos 
produkció volt. A törökös mővésznı elıször csak a publikumot kápráztatta el, majd 
mikor a három ünnepelt is a színpadra került beindult az igazi show. A spontán 
elıadás vendégszereplıi is kitettek magukért. Jó volt késıbb énekelni az 
ünnepelteknek és látni a szemükben a meghatódást. Még egy kis örömzene a 
Leányvár Sramli részérıl, éneklés a dalkör segítségével, aztán búcsú tánc és alvás. 
Volt akinek ez utóbbiból csak 2-3 óra jutott, de ezt ık szabad akaratukból 
választották. 
 Hétfın öt órakor ébresztı, körlet takarítás, hattól pakolás, 7:30-kor indulás 
egy kis könnyes búcsúzás, na meg bıséges reggeli után. Az Europa parkot már 
ismerısként láttuk viszont, ismét szerepléssel egybekötött vidámparkozás várt ránk. 
Befelé menet a fellépés helyszíne mellett elhaladva a park alkalmazottja megmutatta 
a helyet, ahova a zenekari cuccainkat lepakolhattuk, mert az öltözıbe sok lépcsın 
keresztül vezetett az út. Több ezren haladtak el itt jártukban-keltükben, mégis 
minden a helyén maradt az esti zárásig. A rekkenı hıségben mindkét fellépés jól 
sikerült, ezek ellenében ingyen mehettünk be a parkba, ami egyébként 29€ lett volna 
fejenként! Kisöprésig használhattuk a park játékszereit, a nagy melegben különösen 
jól esett a vizes szerkezeteken kapott teljes hidegzuhany. Voltak, akik a legújabb 
szuper hullámvasútra egy órát vártak, de elmondásuk alapján nagyon megérte.     
 Kedd délelıtt értünk haza, jó tizennégy órás utazás után a buszon töltött 
éjszaka mindenféle gyötrelmével. Az élmények közül nehéz kiválasztani a legjobbat, 
legszebbet, legmaradandóbbat. A fı színpadi elıadáson olyan pillanatokat éltünk át, 
amikor úgy folyt a lábunk alá a zene, hogy szinte ez is fenntartott volna bennünket! 
 
           GT 



Mi várható még az idén? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jó nyaralást mindenkinek! 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 

 
X. évfolyam, 65. szám 

2009. május-június 
 

 
Megyei programok 

 

 Május a hagyományosan sok programmal tarkított hónapunk már évek óta. 
Idén sem volt ez másként. Fellépések, új helyszínek, régi ismerısök élénkítették 
hétvégéinket. 
 Mini és gyermekcsoportunk a Komárom-Esztergom Megyei Nemzetiségi 
Gyermekfesztivál résztvevıi voltak Ácson. A sportcsarnok nem túl baráti légkörében 
igazi színfoltot jelentett élı zenekari kísérettel bemutatott mősorunk. Mint késıbbi 
beszélgetésekbıl kiderült, többen is árgus-kritikus szemmel keresték fellépésünk 
parányi hibáit, a tılünk megszokott színvonal csökkenését. Szerencsére ezen a 
délutánon sem volt semmiféle „lazaság”. A viselet tökéletes, a lépések pontosak, az 
összkép hatásos, ilyen és ehhez hasonló „kritikákat” kaptunk. 
 Felnıttjeink Környén vettek részt a megyei német nemzetiségi fesztiválon. Az 
eredetileg tervezett idıponthoz képest elırehozott napon sajnos zenekarunk egyéb 
elfoglaltsága miatt nem tudott velünk tartani. Dalkörünk a színpadon keresztül fújó 
szélben saját hangját sem hallva énekelt, az erısítésnek köszönhetıen a nézıtéren 
jól hallhatóan. Ifjúsági és felnıtt táncosaink a lenyugvó nap lapos sugaraiban fürödve 
hunyorgós jó kedvvel táncoltak. A közönség (javarészt más kultúrcsoportok tagjai) a 
színpadtól jó 15 méterre levı külön sátorban foglalt helyet, emiatt nem volt meg a 
tökéletes kapcsolat elıadó és nézı között.  
 A vasárnapi alsógallai pünkösdi rendezvényre már tavaly októberben kaptunk 
meghívást. Ugyanezen hétvége szombatjára lett kitőzve gitáros-énekesünk Gerstner 
Tamás (leánykori neve: Kopasz) esküvıje. Tátról is hívtak; mi lenne, ha a 
honlapunkon látott üres napra, hétfıre hozzájuk mennénk fellépni, ezt sajnos már 
nem tudtuk bevállalni.  

Az április-májusi szárazság után végre esett, bár ez a legkevésbé sem volt 
örömére a násznépnek. Bízunk benne és kívánjuk, hogy a lakodalom alatti esı nem a 
mennyasszony sírását, hanem a házasság gazdagságát volt hivatott jelezni. 

Alsógallán az esı lehetetlenné tette a felvonulást, a sátor teljesen megtelt 
nézıkkel, szereplıkkel. Itt viszont a közönség szinte kézzel fogható közelségben volt, 
zenészeink alig tudtak maguknak némi helyet biztosítani. A színpadon valamennyien 
remekül éreztük magunkat. A vigasztalanul záporozó esı ellenére a sátron belül ezen 
a délutánon végig napsütés volt. 
           GT 

 

www.leanyvarsramli.hu  www.vtgleinwar.eu 

leanyvarsramli@gmail.com  vtgleinwar@invitel.hu 

Dátum Helyszín Rendezvény
1. 7.15-18. Liptód Tánctábor M,GY
2. augusztus 8. Zártkör ő Esküvö Z
3. augusztus 16. Pilisvörösvár Schwabenfest F Z
4. augusztus 29. Csúz Falunap I,F Z
5. szeptember 5. Piliscsaba Fúvószenekari fesztivál Z
6. szeptember 12. Dág Falunap I,F Z
7. szeptember 19. Leányvár Falunap Ö Z
8. október?? Leányvár Idısek napja ZS, M
9. december 5. Leányvár Mikulás buli Ö Z
10. 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



Schönwald 

 
 2008. novemberében a monitor jobb alsó sarkában megjelenı kis levélke 
jelezte olvasni való érkezett. Manapság ez, a számítógéppel dolgozó/szórakozó, 
képernyı bámuló egyedek számára már teljesen megszokott jelzés egy 
automatizmust indít el és - Pavlov kutyájához hasonlóan reflexbıl - nyomogatjuk a 
megfelelı gombokat/ikonokat.  
 Egy pár kattintás után elıbújt a levél tartalma. A Heimatverein Schönwald 
meghívja kulturális egyesületünket a 2009. júniusában rendezendı Francia estre. 
Lapozgattunk az emlékeinkben, valóban már jártunk a Fekete-erdıben ezen a 
rendezvényen, amelyet öt évenként tartanak. Micsoda; 5 évenként; ja tényleg: 
2004+5=2009. Mi is történik itt ilyenkor? Schönwald francia testvértelepülésének 
küldöttségét látja vendégül, délután lezárják a fıútvonalat és kitelepülnek a különféle 
helyi egyesületek és kis sátraikban enni-innivalót árulnak a több ezer ide látogatónak. 
Közben a színpadokon különféle csoportok mutatják be produkciójukat. 
 Döntöttünk, nem megyünk Klaipedába (Litvánia) az Europeadera, hanem 
inkább Schönwaldot választjuk. Elindult a szokásos elıkészület, e-mailek röppentek 
másodpercek alatt megtéve a több, mint 1000 km-es távot, mobilok csörrentek, hogy 
élıszóban is egyeztessünk. Tájékoztató irományok születtek az itthoniaknak: mikor, 
miként, mivel, kivel és miért is utazhatunk. Ügyintézés, ajándék vásárlás, varratás, 
utazók adatainak egyeztetése, biztosítás, utazás elıleg számla kifizetés, 
pénzbeszedés és még ki tudja mi minden, ami ilyen alkalomkor szükséges. 
 Június 26-án hajnali 5 óra felé két olyan buszvezetıvel vágtunk neki az 
útnak, akikkel még nem utaztunk. Több pihenı és két közepesnek mondható 
Stuttgart melletti dugó után este kilencre érkeztünk meg. Ismerısök sora fogadott 
bennünket, a vacsora elıtt Hans-Georg Schmidt polgármester úr is elıkerült és 
szokásos lazaságával üdvözölt bennünket. A terülj-terülj asztalkám után mindenki 
elfoglalta szálláshelyét, amire feljutottam a küzdısport szınyegekkel berendezett 
iskola tornatermébe már javában pattogott a labda.   
 27-én jutott idı egy kis sétára, ajándék vásárlásra, majd egy kis gyalogtúra 
után megkóstolhattuk a helyi sonka-kolbász-hurka specialitásokat. Elıkerültek a 
hangszerek is egy kis próba erejéig, eközben megkezdıdött a gulyásleves fızése, 
amit az este folyamán teljes egészében elpusztított a mindig éhes közönség. Az 
estére való felkészülés ideje alatt - hajfonás, vasalás – jutott idı focira is. 
Szerencsénkre vittünk magunkkal egy pótcsizmát, így az egyik csizmatartóból 
elıkerült két balost nem kellett felhúzni. Egész nap esıs idı volt, de ez szemmel 
láthatóan nem zavarta a helyieket, ık pontosan tudják rossz idı nincs csak rossz 
ruházat. Dalkörünk elsı elıadása alatt az esı ugyan nem esett, de a hangok 
mikrofonokon keresztüli erısítésével akadtak gondok. Zenekarunk rázendített és 
ezzel a lendülettel az esı is eleredt, szerencsére a színpad fedett volt. Ifjúsági és 
felnıtt csoportunk közös zenész polkájára az esı kopogása alábbhagyott, helyette 
taps dübörgött végig a színpad elıtt. Azonnal a másik helyszínre siettünk, de nem 
érhettünk oda idıben az elsı helyszínen elszenvedett csúszás miatt. A 
mősorvezetıvel nem tudtunk alkudni, kérte a mősorunk befejezésének pontos 
betartását. Rövidítettünk a programon, táncosaink nem a színpadon, hanem az 

aszfalton a tömeg között léptek fel, mert a világot jelentı deszka kicsinek bizonyult 
és még sok egyéb kellék is volt ott, amit teljesen szét kellett volna szedni, hogy 
eltüntethessük. A templom óráján menet közben is ellenırizhettük az idı múlását, 
végül mindenki megelégedésére történtek az események. Elég kevés idı állt 
rendelkezésünkre zenekarunk színpadra településéhez, ráadásul az utánfutó kulcsáért 
– amiben színpadtechnikai dolgok maradtak – is szaladgálni kellett. Ezen a dimbes-
dombos vagy inkább hegyes-völgyes vidéken nem is olyan egyszerő a gyors mozgású 
helyváltoztatás kiváltképpen, ha az embert lépten-nyomon sörös poharakba 
kapaszkodó emberek akadályozzák. Linda és Andi mindent megtett a zenekar 
telepítése érdekében, még a kerülı utat is bevállalták, ahol némi tőzoltó segítséggel 
tudtak csak sváb ruhájukban tovább futni. Köszönjük nektek lányok, 
valamennyiünkért hajtottatok! Nem volt egyszerő a helyzet a színpadon és körülötte 
sem, aztán egy-két erısítetlen zeneszám után összeállt a technika és mehetett 
tovább az önfeledt szórakozás. A leszerelésnél a segítık többen, a sörös akadályozók 
pedig valamivel kevesebben voltak, így ez már könnyebben ment. 
 Vasárnap a reggeli akár korai ebéd is lehetett volna, majd a villingeni 
városnézés következett. Sok szép dolgot mutattak meg az idegenvezetık és 
hallottunk érdekességeket is a kis városról. A szokásos síugrósánc bemutatót a 
polgármester vezette. Ajándék átadásunk után születésnapi meglepetés következett, 
ezen a napon nemcsak két vendégzenészünk (Atis és Bernát) ünnepelt, hanem a 
helyi kultúrcsoport egyik tagja is. Az ajándék egy fantasztikusra sikeredett hastáncos 
produkció volt. A törökös mővésznı elıször csak a publikumot kápráztatta el, majd 
mikor a három ünnepelt is a színpadra került beindult az igazi show. A spontán 
elıadás vendégszereplıi is kitettek magukért. Jó volt késıbb énekelni az 
ünnepelteknek és látni a szemükben a meghatódást. Még egy kis örömzene a 
Leányvár Sramli részérıl, éneklés a dalkör segítségével, aztán búcsú tánc és alvás. 
Volt akinek ez utóbbiból csak 2-3 óra jutott, de ezt ık szabad akaratukból 
választották. 
 Hétfın öt órakor ébresztı, körlet takarítás, hattól pakolás, 7:30-kor indulás 
egy kis könnyes búcsúzás, na meg bıséges reggeli után. Az Europa parkot már 
ismerısként láttuk viszont, ismét szerepléssel egybekötött vidámparkozás várt ránk. 
Befelé menet a fellépés helyszíne mellett elhaladva a park alkalmazottja megmutatta 
a helyet, ahova a zenekari cuccainkat lepakolhattuk, mert az öltözıbe sok lépcsın 
keresztül vezetett az út. Több ezren haladtak el itt jártukban-keltükben, mégis 
minden a helyén maradt az esti zárásig. A rekkenı hıségben mindkét fellépés jól 
sikerült, ezek ellenében ingyen mehettünk be a parkba, ami egyébként 29€ lett volna 
fejenként! Kisöprésig használhattuk a park játékszereit, a nagy melegben különösen 
jól esett a vizes szerkezeteken kapott teljes hidegzuhany. Voltak, akik a legújabb 
szuper hullámvasútra egy órát vártak, de elmondásuk alapján nagyon megérte.     
 Kedd délelıtt értünk haza, jó tizennégy órás utazás után a buszon töltött 
éjszaka mindenféle gyötrelmével. Az élmények közül nehéz kiválasztani a legjobbat, 
legszebbet, legmaradandóbbat. A fı színpadi elıadáson olyan pillanatokat éltünk át, 
amikor úgy folyt a lábunk alá a zene, hogy szinte ez is fenntartott volna bennünket! 
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