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Szeptemberi vendéglátás 
  
 2009 végén döntöttük el egyesületi szinten (LNNKKE) , hogy a 
Landjugend Haubern táncosait fogjuk meghívni a leányvári tánccsoport 
15 éves jubileumi ünnepségére. Már az első e-mail váltás után biztosra 
lehetett venni részvételi szándékukat. Telefonon is érdeklődtek, 
kíváncsiak voltak a részletekre. 
 2001-ben, Zamorában közös szálláson voltunk és egy 
emlékezetes hajnali szabadtéri muzsikálásnál, amikor már a spanyol 
rendőrök is kivonultak, kezdődött el a szorosabb kapcsolatunk a 
Hessen tartomány 500 fős településéről származó fiatalokkal. 2003-ban 
meghívást kaptunk az ő 25 éves évfordulójukra. Ezekre a hét évvel 
ezelőtti eseményekre mind a mai napig nagyon szívesen emlékeznek 
vissza, mi is gyakran emlegetjük. 2004-ben nálunk vendégeskedtek a 
németek, akkor családoknál voltak elszállásolva, 2-1-re kikaptak 
kispályás fociban a leányvári táncos-zenész válogatottól, szerepeltek 
Újbarokon és Leányváron, kirándultak Budapesten és Esztergomban. 
2007-ben a Dániai vendégszereplésünk alkalmából oda-vissza 
felejthetetlen napokat töltöttünk Haubernben, fociban 5-4-re ismét mi 
győztünk. Az elmúlt években sokszor volt szerencsénk találkozni velük 
különböző Europeade eseményeken, soha nem maradt el egy kis közös 
beszélgetés, iszogatás, bulizgatás ezeken az alkalmakon. 
 Szeptember 14-én, pénteken 11 óra után a földalatti Hősök tere 
megállójánál jöttünk felfelé, a felszínre érve egy német rendszámú 
busz mellettünk elhaladva bekanyarodott a Műcsarnok elé, talán éppen 
ők jöttek mondtam, bár kicsi volt az esélye ennek. Átérve a zebrán 
esernyőink védelme alatt a buszról leszálló haubernieket pillantottunk 
meg. Az éjszakai utazás és a nem túl lélekemelő időjárás erősen  
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Dátum Helyszín Rendezvény
1. október 9. Mecseknádasd Októborfeszt F Z
2. október 16. Leányvár Műsoros beszámoló 2006-2010, vacsora Ö Z
3. november 6. Tát Búcsú bál Z
4. november 20. Leányvár Búcsú bál Z
5. december 4. Leányvár Mikulás buli Ö Z
6. december 5. Leányvár Sing mit X D
7. december 24. Leányvár Betlehemes koncert D
8. december 31. Leányvár Szilveszteri bál Z

Jelmagyarázat:

ZS= Mazsola tánccsoport M = Mini tánccsoport
GY = Gyermektánccsoport I = Ifjúsági tánccsoport 
F = Felnőtt tánccsoport D = Dalkör
Z = Leányvár Sramli Ö = Összes csoportot érintő program

Leányvári Német Nemzetiségi Kultúrcsoportok program jai 2010-ben

Csoport

Dátum Helyszín Rendezvény
1. március 5. Leányvár Táncos Falufarsang Ö Z
2. március 26. Leányvár V. Erdély Jenő Dalkörtalálkozó D
3. április Pilisszentiván Néptáncfesztivál M,GY
4. április 24. Leányvár Húsvéti koncert D
5. április 24. Leányvár Locsoló bál Z
6. április 30. Leányvár Nyuszi után pörögve M,GY Z
7. május ?? Megyei Nemzetiségi Gyermekfesztivál M,GY Z
8. május ?? Megyei Német Nemzetiségi Felnőtt Fesztivál I,F Z
9. augusztus 14. Pilisvörösvár Schwabenfest F Z
10. szeptember 17. Leányvár Falunap Ö Z
11. október Leányvár Idősek napja M,GY
12. november 19. Leányvár Búcsú bál Z
13. december 3. Leányvár Mikulás buli Ö Z
14. december 4. Leányvár Sing mit XI D
15. december 24. Leányvár Betlehemes koncert D
16. december 31. Leányvár Szilveszteri bál Z

Leányvári Német Nemzetiségi Kultúrcsoportok program jai 2011-ben
Csoport



rányomta a bélyegét az ábrázatokra. Stefan, a csoport koreográfusa 
ismét szívesen pózolt Szent István szobra alatt a Hősök terén, majd 
egy rövid séta után a Liget étteremben az előre megrendelt ebéd várt 
bennünket. Séta az esőben vissza a buszhoz, aztán irány a vár. Még a 
Lánchíd előtt dugóba keveredtünk és ráadásul nem tudtunk felmenni a 
várba a híd felöl, mert 10 cm-rel magasabbnak bizonyult a buszunk a 
3.65m-es korlátozásnál. Megkerülve a várhegyet a budai oldal felöl 
találtunk parkolót. Sok időnk nem maradt a városnézésre, a 
Halászbástyáról megnézhettük a párában, esőben úszó Budapestet. 17 
órára Leányvárra kellett érnünk, mert a buszt le kellett állítani ezen 
időpontig. Szerencsénkre gyenge volt a délutáni forgalom és egy-
kettőre hazaértünk. Első pillanatra tetszet vendégeinknek a 
kultúrotthonban rögtönzött szálláslehetőség a judo szőnyegeken 
(ezúton is köszönjük a lehetőséget Pfluger Tóniéknak). Mire a 
buszvezetőket szállásukra kísértem (plébánosunknak és Bársonyiéknak 
is köszönettel tartozunk az önzetlen segítségért) és visszajutottam a 
kultúrba, addig a hauberniek már megtalálták a sátor sörcsapját és 
elkezdték a hétvégi bicepszerősítő gyakorlatokat. Vacsora előtt 
polgármesterünk és iskolaigazgatónk köszöntötte a vendégeinket. 
Magyaros étel elköltése után átmentünk a sátorba, amely addig elég 
szépen megtelt szórakozni vágyó fiatalokkal. A Szalai Trió számomra 
megszokhatatlan hangereje mellett szinte lehetetlen volt a társalgás. 
Sztoján Marci 18 éves szülinapját is itt köszöntöttük „szűk” családi 
körben. 
 Másnap reggeli után a vendég táncosok próbáltak a sátor alatt 
szép szárazon megbújó színpadon. A Panoráma utca felé vettük sétánk 
irányát, felérve a hegyre megfogta őket az eléjük táruló kilátás, 
viccesen érdeklődtek is a telkek árai iránt. Ebéd, majd átöltözés után 
irány a templom, ahonnan több száz szereplő és az őket kísérő szintén 
százas nagyságrenddel mérhető néző között boldogan integetve 
jutottak el a szépen feldíszített sátorig (ezt köszönjük Grosz Kleminek). 
A sportöltöző mellett egy csoportfotóra is össze tudtak állni. 
A szépen összeállított táncos programjuk nagyon jól sikerült, igazán 
nívós előadást láthattunk tőlük, közönségünk az első pillanattól kezdve 
együtt élt táncaikkal és ütemes tapssal kísérték a harmonikásból és 
hegedűsből álló zenekarukat. Szerencsére a táncos torta elég nagynak 
bizonyult, így vendégeinket is megkínálhattuk belőle. Az esti bálon 

muzsikáló Die Spatzen repertoárja igen közel állt vendégeink világához, 
derekasan ki is vették részüket a táncból és az alkoholos italok 
fogyasztásából (éjfél felé el is fogyott a csapolt sör). A hajnalig tartó 
bál után nagyon rövid alvást követően 8 óra után elindultak vissza. 
Előbb azonban elköszöntek a sorfalat álló vendéglátó asszonyainktól, 
nekik is köszönjük a hétvégi fantasztikus segítséget, név szerint: 
Horváthné Ica vezetésével, Csimadiáné Erzsi, Gerliné Lízi, Gurályné 
Rózsi, Kovácsné Erzsi, Moreczné Jutka, Pócsföldiné Éva, 
Weisenburgerné Erzsi.  

 

LNNKKE 
Kedves Egyesületi Tagok! 

Tisztelettel kérjük a 2010-es egyesületi tagsági díjak 
befizetését, lehetőleg 2010. október 31-ig! 

 
Köszönjük!      Egyesület elnöksége 

 
 

 
 

 

 
2010. október 16-án 17 órától a Kultúrházunkban tar tandó  

TÁNC-DAL-ZENE beszámoló 2006-2010 
rendezvényünkre 

 

Fellépnek (és együtt vacsoráznak):  
 

a Leányvári Német Nemzetiségi Kultúrcsoportok  
  


