
Mi várható még az idén? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

47.  Europeade Bolzano (Bozen), Dél-Tirol 
 

 Az idén is többen szerettek volna eljutni Európa legnagyobb 
folklór fesztiváljára, mint ahány szereplıt fogadni tudnak. 
Szerencsére a mi jelentkezésünket elfogadták, táncosaink és 
zenészeink utazhatnak júliusban. A hatalmas hegyek között elterülı 
Dél-Tiroli fıváros mellett odafelé ellátogatunk egy rövid városnézés 
erejéig Innsbruckba. Hazafelé tengerparti fürdızést tervezünk Lido di 
Jesolo üdülıhelyen.  
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Nyuszi után pörögve 
 

Tavaly rendeztük meg elıször a "Nyuszi után pörögve" 
elnevezéső délutánunkat, annak érdekében, hogy a színpadon 
magukat ritkábban megmutatni tudó gyermektánccsoportjainknak - 
egy meghívott csoport részvételével - szereplési lehetıséget 
biztosítsunk. 

Idén ismét beépítettük ezt a rendezvény programjainkba, 
melyre április 17-én került sor. Ezúttal a Leányvári Mazsola és Mini 
Tánccsoport mellett a Szári Gyermektánccsoport (Saarer Tanzgruppe) 
és a leányvári óvodások "pöröghettek" a színpadon. Márti néni, az 
óvoda vezetıje szívesen fogadta a meghívást, majd a gyerekek és 
nevelık közt végigsöprı járvány mégis kétségessé tette az óvodások 
szereplését. Szerencsére azonban mindenki idıben felgyógyult, és 
nagy örömünkre az óvoda mindhárom csoportja képviselte magát a 
rendezvényen. 

Szombat délután 15 órára megtelt a kultúrotthon nagyterme 
hozzátartozókkal és falubeli érdeklıdıkkel, a konyha a mindig lelkes 
segítıkkel, a kistermek és az udvar pedig rengeteg gyermekkel és 
vidámsággal. 

A mősort a Leányvári Óvoda kiscsoportja nyitotta meg kedves 
kis elıadásával: egy hernyónak öltözött kislány, akinek a bendıje 
sosincs tele, sorban "felfalta" a különbözı finomságokká változott 
csoporttársait. Mindezt vidám zene kísérte. 

İket a 2008 ıszén alakult Leányvári Mazsola Tánccsoport 
váltotta a színpadon. Ezek az 5-7 éves gyerekek magyarországi német 
gyermekjátékokat, körtáncokat tanulnak, melyek általában a késıbbi 
táncok alaplépéseibıl állnak.  
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Ezen lépések pontos elsajátításával szeretnénk felkészíteni ıket 
a további, nehezebb koreográfiák megtanulására. A gyerekek nagyon 
örültek, hogy ismét felvehették a sváb ruhát, lelkesedésük a színpadon 
is látszott. 

Ismét az ovisok kerültek sorra: a középsısök a tavaszt, a 
feléledı természetet, növényeket, állatokat és egy pillangó átváltozását 
jelenítették meg mősorukban. Öröm volt látni, hogy bár még idınként 
szükség volt az óvónénik terelgetésére, a legbátrabbakra már német 
nyelvő szöveges szerepet is lehetett bízni. 

Az óvodai mősor után újfent néptánc következett: a Leányvári 
Mini Tánccsoport (9-13 évesek) mutatott be négy táncot. A zenei 
kíséretet a Leányvár Sramli biztosította, akik közül csak négyen tudtak 
eljönni (köszönjük nekik), a zenét azonban nem éreztük „foghíjasnak”. 
Egy zenei baki viszont mégis becsúszott, amire a színpadon táncoló 
gyerekek meglepı magabiztossággal, a közönség számára talán 
észrevehetetlenül reagáltak. 

A nagycsoportosok a tavaszról, kirándulásról, állatokról 
énekeltek, ill. ık is elıadtak egy rövid, német nyelvő mesét egy nem 
akárkivel barátkozó cicáról. 

A szári gyerekek szintén magyarországi német, helyi győjtéső 
gyermekjátékokat adtak elı. A 25 fıs csoport óvodás és kisiskolás 
gyermekekbıl állt, akik fiatal koruk ellenére már elég otthonosan 
mozogtak a színpadon. 
 

Levezetésképp ismét a Leányvár Sramli muzsikált, a szereplık 
pedig nagy élvezettel fogyasztották a tea mellé a szülık, nagyszülık 
által sütött sok-sok finom házi süteményt. 
 
Köszönjük a nevelıknek, oktatóknak, segítıknek és fıként a 
gyerekeknek a részvételt és a vidám mősort! 

  
 
 

Misik Hajnalka 
 
 
 
 

... és egy hirtelen jött fellépési lehetıség... 
 

A LENA elnöksége keresett fel bennünket azzal a kérdéssel, hogy 
valamelyik gyerekcsoporttal fel tudnánk-e lépni a velük évek óta 
kapcsolatban álló, dorogi Nap-Út Alapítvány Egészségnapján. Gyors 
közvéleménykutatás után a Mazsola csoporttal vállaltuk el a szereplést az 
április 24-i rendezvényen. A picik nagyon örültek ennek a lehetıségnek, 
hiszen most elıször mutatkozhattak be falun kívüli közönségnek.  

Azt az információt kaptuk a szervezıktıl, hogy 10:30 és 11:30 
között bármikor felléphetünk, így 10 óra elıtt gyülekezni kezdtünk a 
József Attila Mővelıdési Házban. A minket fogadó hölgy azt tanácsolta, 
hogy csak fél óra múlva - a 10:15-ös megnyitó után - kezdjünk el öltözni, 
a gyerekek addig hadd nézzenek körül a standok, ill. az udvaron ıket váró 
játékok között. Mi - az erısködés ellenére - megköszöntük a tanácsot, 
majd megpróbáltuk meggyızni a hölgyet, higgye el, 12 gyerek 
átöltöztetésére és hajfonására nem lesz elég pár perc! Így elkezdtük 
készülıdni. 10 perc elteltével azonban már egy másik szervezı hölgy 
udvariasan, de határozottan érdeklıdött, hogy jön-e még valaki (az 
utazást egyénileg oldottuk meg), mert pár perc múlva a színpadon kell 
lenni! Ebbıl arra következtettünk, hogy még a rendezık számára sem volt 
teljesen egyértelmő, mikor minek kellene történnie a színpadon..." Mi lett 
volna, ha megfogadjuk az elızı hölgy tanácsát, és a gyerekek még 
javában kint játszanának?" - tettük fel magunknak a kérdést. Ezután 
percenként érdeklıdtek, készen vagyunk-e már. Mi siettünk, ahogy 
tudtunk, és a gyerekek 10:25-kor már a színpadon voltak. A kesze-kusza 
kezdés miatt azonban két táncosunk sajnos nem is ért oda idıben. Az 5 
jelen lévı pár azonban dicséretesen megállta a helyét az idegen 
környezet, a pici és kissé imbolygó színpad ellenére is. Ezáltal nemcsak az 
ıket kísérı szülık és nagyszülık, hanem a szervezık tetszését is 
elnyerték. 

A gyerekek nagy örömére a szervezık egy oklevél mellett üdítıvel, 
goffryval és csokoládéval köszönték meg a szereplést, melyekbıl még a 
szülıknek és kistestvéreknek is jutott.  Többen családostul ott maradtak 
még, hogy körülnézzenek a színes kavalkádban.  

Azt hiszem, erre a fellépésre is érvényes a mondás: "Minden jó, ha 
a vége jó!" 

 
Misik Hajnalka 


