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Őszből télbe 
  
 Sok minden történt velünk az eltelt egy-két-három hónapban. 
Egy részletes beszámoló minden apróságra odafigyelő leírása helyett 
csak nagy vonalakban fussunk végig az eseményeken. 
 A sikeres falunapunkat követő héten Máraihalomra mentünk 
fellépni, azaz mentünk volna, ha nem romlik el a minket szállítani 
hivatott busz, szerencsére megvártak bennünket meghívóink. 
Mindhárom csoportunk (dalkör, zenekar, ifjúsági és felnőtt táncosaink) 
osztatlan sikert arattak. Az ideiglenes fémvázas színpadon az elspórolt 
dobogós lezárások is ágyúként szóltak.   
 Több éve járunk már dalkörünkkel Dorogra a nyugdíjasok napja 
alkalmából, nem volt ez október elején sem másként. Másnap nemcsak 
a helyhatósági választáson vettünk részt, hanem szavazhattunk az új 
Leányvári Német Kisebbségi Önkormányzat tagjaira is. Az eddigi évek 
5 fős testületét négyre módosította az állandó változtatásokra sarkallt 
politika, számunkra az újra választott négy fő a folyamatosságot 
biztosíthatja. Köszönjük a jelölteknek valamint a jegyzékre feliratkozott 
és választási jogával élő leányváriaknak az aktivitásukat. 

Mecseknádasdon részt vehettünk az első „Októborfeszt” 
rendezvényen köszönhető a Die Spatzen (Kosztka Robi) és a KrainBaby 
(Babicsek Bernát) meghívásának. A szép őszi idő lehetővé tette a 
szabadtéri fellépésünket a Leányvár Sramli kíséretében, majd egy 
pincelátogatós borkóstolás után a fenti két zenekar mellett a szlovén 
Oberkrainer aus Begunje együttes igazán fantasztikus hangulatot 
teremtett. Az ezt követő hétvége az előző négy év kisebbségi munkáját 
lezárandó beszámolón találta kultúrcsoportjainkat, óvodásokat, 
iskolásokat, településünk alkalmazottait, régi és új képviselőket.  
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Dátum Helyszín Rendezvény
1. január 8. Leányvár Műsoros vendéglátás GY,I,F,D Z

2. február 12. ? Kecskemét ? Alapítványi bál I,F Z

3. március 5. Leányvár Táncos Falufarsang Ö Z

4. március 26. Leányvár V. Erdély Jenő Dalkörtalálkozó D

5. április Pilisszentiván Néptáncfesztivál ZS, GY
6. április 24. Leányvár Húsvéti koncert D

7. április 24. Leányvár ? Locsoló bál ? Z

8. április 30. Leányvár Nyuszi után pörögve ZS, GY Z

9. május ?? Megyei Nemzetiségi Gyermekfesztivál ZS, GY Z

10. május Várgesztes Megyei Német Nemzetiségi Felnőtt Fesztivál I,F Z
11. május 20. Leányvár Néptánc-Gála ballerupi (Dánia) táncosokkal I,F Z

12. május 22. Dorog Néptánc-Gála ballerupi (Dánia) táncosokkal I,F Z

13. május 28. Piliscsév Bortúra I,F Z

14. június 13. Tát Megyei Német Nemzetiségi Gyermek Táncfesztivál ZS, GY Z

15. augusztus 14. Pilisvörösvár Schwabenfest I,F Z
16. augusztus 18-23. Ballerup (Dánia) Nemzetközi Fesztivál I,F Z
17. szeptember 17. Leányvár Falunap Ö Z

18. október Leányvár Idősek napja ZS, GY

19. december 3. Leányvár Mikulás buli Ö Z

20. december 4. Leányvár Sing mit XI D

21. december 24. Leányvár Betlehemes koncert D
22. december 31. Leányvár ? Szilveszteri bál ? Z

Jelmagyarázat:

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

Csoport



Polgármesterünk bíztató mondatait követően mindenki a színpadi 
előadásával „számolt” be az előző négy évben végzett tevékenységéről. 
Szomorú, de tény, hogy jó páran a közös vacsora helyett az X Factor 
népbutító adását választották… 

  A törvényileg lehetséges utolsó napon hivatalosan is megalakult 
Német Kisebbségi Önkormányzatunk, elnöknek választottuk Gáspár 
Tibort, elnökhelyettes: Nagyné Engler Zsuzsanna, további tagok: 
Gerstnerné Kővári Györgyike és Gerstner Ferenc. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni Kiss Lászlóné, Grosz Márta hosszú éveken keresztül végzett 
önkormányzati tevékenységét. Kívánjuk, hogy óvodavezetőként még 
sokáig képviseld gyermekeinket, unokáinkat! 

Novemberben a Leányvár Sramli lépett elő főszereplővé, Táton és 
Leányváron is Búcsú bált játszottak. Kultúrházunkban 10 éve nem volt 
ilyen alkalom, hogy templomunk védőszentjének, Szent Erzsébet 
ünnepének előestéjén szombaton bál lett volna. Az a kis létszámú csapat, 
aki ott volt nagyon jól érezte magát.  

Megérkeztek Engler Zsuzsa hathatós segítségével megírt, 
pályázaton nyert számítógépeink. Teljes szoftveres kiépítéssel tudjuk 
használni ezeket a modern masinákat. 

A nagyszakállú, pirosruhás ismét eljött és köszöntötte táncos lábú 
palántáinkat, még táncolt is velük. Mi magunk pedig a 70 év feletti kerek 
évfordulós „fiataloknak” kívántunk minden jót. Másnap már tízedik 
alkalommal rendeztük meg Falumúzeumunkban (ha úgy tetszik általános 
iskolánk német termében) a „Sing Mit” dalolós délutánunkat. A csúszós, 
jeges, fagyos időjárási viszonyok cseppet sem voltak érezhetőek a régi 
bútorok és iskolai padok mellett felzengő német dalainkban. 

A dorogi színpadon először fellépő gyerekcsoportunktól - leánykori 
nevük Mini tánccsoport – a kezdeti, pici megilletődöttség után nagyon 
szép produkciót láthattunk a Luca napi fellépésükön. Sajnálhatjuk, hogy 
legényeink közül nem tudott mindenki eljönni! 

A templomi betlehemes műsor kezdő időpontja körül kialakult 
kisebb zavar ellenére 15:30-kor szokás szerint a gyermekek Jézus 
köszöntésével elkezdődött, majd dalkörünk alkalomhoz illő dalokat énekelt 
néha a közönség segítségével. A templomkertben szervírozott tea és 
forralt bor mellé süteményt is fogyaszthattunk, majd karácsonyi 
jókívánságokat kapva és adva, térhettünk haza a családi ünnepléshez. 

Két ünnep között majd harmincan búcsúztattuk az elő szilveszteri 
vacsoránkon 2010-et. Majd 30-án zsíroskenyeres próbánkon ifjúsági 
táncosaink tettek felnőtt táncos fogadalmat. 

2010-es bálok éve utolsó eseményeként kultúrotthonunkban ismét 
fantasztikus érzés volt a közösen énekelt himnusz. Köszönjük a Leányvár 
Sramli minden tagjának a jótékonysági rendezvényeken nyújtott 
fantasztikus, lélekemelő teljesítményét. Misikné Lóczki Ibinek, Grosz 
Kleminek és Pócsföldiné Évának a bálos segítséget. A teremrendezésben 
és bálozásban mindig élenjáró táncosaink most is kivették részüket 
minden alkalommal.  

Mindenkinek köszönjük, aki ott volt bármelyik bálunkon, segített, 
támogatott bennünket bármilyen módon. A jótékonysági bálok 
bevételéből származó hasznot odaadtuk az óvoda az iskola és a beteg 
gyermekekért alapítványoknak valamint a LENA-nak, a JUDO részére 
pedig az ő szokásos ünnepségükön kerül majd átadásra.  

A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület elnökségének 
döntése alapján a reánk jutó részt egy kicsit kiegészítve templomunk 
renoválásához adtuk. Ezzel elmondhatjuk, hogy részünkről a tavalyi 
jótékonysági bálok éve a teljes adakozás jegyében zajlott. Örülünk, hogy 
segíthetünk! 

Éppen átestünk, bocsánat átpörögtünk a 2011-es évbe és máris 
vendégeket fogadtunk az átalakításra, modernizálásra igencsak megérett 
kultúrházunkban. Mint az elmúlt esztendőben most is a fővárosban 
lezajlott országos gála után megyénk küldötteit láttuk vendégül. A finom 
vacsorát követő műsorban nagy örömünkre szolgált, hogy vendégként 
üdvözölhettük színpadunkon a csolnoki Wagenhoffer kórust és a 
Heimattöne Kapelle-t, Vértessomlóról.  

A leányvári dalkörrel, a kiosztott kották segítségével többen is 
együtt énekeltek a közönség soraiból. Gyermek, ifjúsági és felnőtt 
táncosaink alig-alig fértek el színpadunkon, sajnos egy-két pár a 
különböző koreográfiák túlzsúfolása miatt nem is tudott szerepelni. A 
Leányvár Sramli a vendégfogadás és tánckíséret után sokáig szórakoztatta 
a nagyérdeműt, a somlói zenészek is beálltak melléjük muzsikálni. 

„Hogyan tudjátok mindezt megvalósítani?” hangzott a 
búcsúkérdés, „sok jó ember kell hozzá!” volt a felelet. Dalkörünket tavaly 
augusztus óta harmonikán kísérő Nagyvári Lajos jegyezte meg, hogy nem 
is hitte volna, milyen pezsgés van kis falunkban.  

Talán ez a dolog lényege, lehetőséget teremteni Leányváron 
mindazok számára, akik bele szeretnének kerülni ebbe a pezsgő, 
pörgő, daloló és zenélő világba. Rajtunk nem fog múlni, állunk elébe 
a jövő kihívásainak… 


