
Mi várható az idén? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Kérés 
 

Március 21-én, vasárnap a svábok előzetésének  
64. évfordulójára emlékezünk  

a templomban és utána a falumúzeumnál.  
Plébánosunk, Feldhoffer Antal ezen a napon németül misézik.  

A tavalyi évben már volt ilyen Leányváron! 
Az énekek mellett imádkozni is németül fogunk! 

Várunk mindenkit, aki szívesen venne részt.  
Emlékezzünk közösen! 
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Télen történt 
 

Január 9-én, mint az elızı években már oly sokszor ismét a Kongresszusi 
Központ adott otthont a magyarországi németek hagyományosan minden év második 
hétvégéjén rendezett gálájának. Évrıl évre más-más kultúrcsoportok részvételével 
zajló ünneppel kezdjük az új esztendıket.  A prominens személyek között Dr. Erdı 
Péter bíborost is köszönthette Heinek Ottó elnök. A majdnem teljes ház elıtt zajló 
ünnepi köszöntık elfogadható hosszúsággal, túlzások nélkül hangzottak el. Az ország 
különbözı tájáról érkezı fúvószenekarok, dalkörök és tánccsoportok elıadása mellett 
kiosztásra került az „életmődíj” és fiatalok is átvehették a nekik járó elismerést. Jó 
alkalom nyílt régen látott ismerısök köszöntésére, újévi jókívánságok cseréjére.  

Megyénk képviselıi 90 fıvel vettek részt az ünnepségen, majd mindkét busz 
Leányvár felé vette útját. A megyei német szövetség kérésére kultúrotthonunkban 
láttuk vendégül kisebbségi önkormányzataink vezetıit, képviselıit, óvónıket, 
pedagógusokat, kultúrcsoport vezetıket, énekeseket, zenészeket és táncosokat. 
Mercz Gáspár a Komárom-Esztergom Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat 
elnöke, Tóth János polgármester és Nagyné Engler Zsuzsa köszöntötte vendégeinket, 
akiket a Leányvár Sramli muzsikaszóval fogadott.  

Mindenki örült, hogy elıször testi táplálékkal kedveskedtünk a 
megjelenteknek, a szellemi, lelki hatásokat pedig csak ezután kapták. Nagy örömmel, 
lelkes tapssal fogadták zenekarunk, tánccsoportunk és dalkörünk mősorát. A kiosztott 
kottákból és néha ezek nélkül is szinte az egész ház velünk dalolt. Mősorunk 
befejezését követıen azonnal kezdetét vette az éjfélig tartó kis mulattság. 

Január 30-án az egész országot vastagon betakarta tél tábornok fehér 
serege. Ennek az idızítésnek nem nagyon örültünk. Két meghívásnak kellett ugyanis 
ezen a szombaton eleget tennünk. Gyermekcsoportunkat a pilisvörösvári Friedrich 
Schiller Gimnázium hívta meg, míg zenekarunk báli felkérést kapott Esztergomból, 
ahová ifjúsági és felnıtt táncosainkat is várták egy bálindító bemutatóra. Délelıtt 
leginkább a gyermekek szülei telefonálgattak, nekivágtok vagy sem kérdésükkel. 
Buszvezetınk nem jelezte, hogy ne induljunk és a délutánra alábbhagyó hóesés is 
mellénk állt. Jó szolgálatot tett a piliscsabai egyetemnél elhelyezett közúti 
webkamera, amelynek képeit szinte folyamatosan figyeltünk. Délutánra a reggeli 
teljesen fehér út itt-ott már feketéllett. A gyerekek biztonságban elindultak, 
megérkeztek aztán több, mint száz szülı elıtt szerepelhettek és idıben haza is értek.  
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Linda és Böbe lemondva a báli fellépésrıl elkísérték csoportjukat, a fellépés sajnos 
csak CD kísérettel zajlott, hiszen a Leányvár Sramli ebben az idıben már 
Esztergomban a színpadi elhelyezkedésén munkálkodott. Az esztergomi bálozók nagy 
lelkesedéssel fogadták táncainkat, zenéinket. A színpad elıtti tánctér csúszási 
tényezıje egy kis mősorváltozásra kényszerített bennünket, az igazán pörgıseket le 
kellett cserélnünk kevésbé gyorsakra. Hajnali háromig mulattak a bálozok, értünk is 
ekkorra jött a buszunk és mi is biztonságban hazaértünk a jeges, havas rettentıen 
csúszós úton. 

Táncos farsangunkat az idén február 6-án tartottuk. A tél egyszínő 
fehérségét kívül hagyva kultúrotthonunk megtelt a színes farsangi jelmezeket öltı 
gyermekekkel és nagyobbakkal. Jól sikerültek csoportjaink vidám, nem mindennapi 
bemutatói. A jelmezversenyen és a tombolán a kicsik vitték a prímet és a díjakat. Egy 
igazi színfolt volt a néger rabszolganık megjelenése, akik mellékesen nagyon jól 
sütnek-fıznek, amit nem gyızünk nekik ezúton is megköszönni. Az idei „Leányvári 
jótékonysági bálok éve” elsı mulattságán megjelenı szépszámú vendéget a Leányvár 
Sramli hajnali 4 óra után is táncra hívta. Muzsikusaink ezen a hétvégén is megállták a 
helyüket, ingyenes felajánlásukkal megalapozták az idénre tervezett még elıttünk 
álló újabb négy bál sikeres megtartását. Reméljük mindenki jól érezte magát 
köszönhetıen kultúrcsoportjaink tagjainak és segítıinknek!  

Jótékonysági bálunk támogatói közül külön ki kell emelnünk Adamik Sándor, 
Balogh Sándor és Csurka Imre megtisztelı segítségét, nekik és minden kedves 
támogatónknak, bálozónak köszönjük! 

 Másnap, vasárnap délutáni dalos találkozóra indult énekkarunk Tarjánba. A 
sok fellépı és a nem túl nagyszámú közönség jól elfért a sportcsarnokban, amelyben 
elızı nap még a megyei sváb bált bonyolították. Dalaink sokszínőségének 
köszönhetıen szépen csengtek a farsangi vidámságot árasztó és a balladaszerő, 
szomorkásabb énekek. Szerencsénkre mindkét harmonikásunk el tudott bennünket 
kísérni és dalos tagjaink is majdnem teljes létszámban álltak, énekeltek a színpadon. 
Ezt a - szereplık magasan tartására alkalmas - technikai eszközt a végén alapos 
teherbírási tesztnek vetettük alá, amikor is a szereplık teljesen megtöltve dalolták a 
közös programot, többeknek csak a színpad elıtt-mellett jutott hely.  

Egyéb dolgainkról: jegyzınk segítségével még tavaly év végén indítottuk 
útjára a kisebbségi önkormányzat feladatarányos támogatását segítı beadványt. Év 
elején szokás szerint elárasztanak bennünket a különbözı pályázati lehetıségek. 
Ezek között a válogatás rengeteg idıt vesz igénybe. Az idén találtunk olyat, amelyre 
a szeptemberi Falunapunkra tudott beadni polgármesteri hivatalunk. Kisebbségi 
önkormányzatunk számítógépekre nyújthatta be a mindig pontosan kitöltendı 
adatlapjait. Egyesületünk, amelynek közgyőlését januárban tartottuk, sajnos az idén 
még nem kérheti az 1%-os adóból adható támogatásokat, ezt elıször jövı évben 
kaphatjuk. A Nemzeti Civil Alaphoz szeretnénk pályázni mőködési költség 
támogatására, a több mint 100 oldalas útmutatót még tanulmányoznunk kell! Az 
állami támogatások elmaradása miatt ebben az évben a leányvári képviselıtestület 
az elızı évekhez képest csak kisebb támogatást tud részünkre adni, ezt köszönjük 
nekik! Europeade jelentkezésünket elküldtük, várjuk a visszajelzést Bolzanoból. 
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keretein belül, 
Kultúrházunkban tartandó 
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