
 
 

 
A 2007 elején elindult honlapunk, négy éven keresztül jól szolgálta 

táncosaink és a külvilág tájékoztatását.  Mi indokolta a változtatást? Szerettük volna 
egy kicsit egyszerűsíteni, hogy kevesebb kattintással lehessen elérni információkat és 
helyet akartunk adni a tánc mellett dalkörünknek, egyesületünknek, német 
kisebbségi önkormányzatunknak és a Leányvár Sramlinak is. 

2011. 04. 09-én hosszas fejlesztés és sok-sok teszt után elindult a most még 
csak magyar nyelven olvasható Leányvári Német Nemzetiség összefogó cím alatt 
Internet oldalunk.  

Minden lap azonos fejlécében találhatóak az elkülönített főbb ágak, mint 
Önkormányzat, Egyesület, Néptánccsoport, Dalkör, Leányvár Sramli és ide bontottuk 
a Programjaink, Fényképek és Tánc Dal Zene részeket is. Igyekeztünk egy olyan 
struktúrát kitalálni, amelyben a legfrissebb információk és a régi események 
dokumentumai, leírásai, cikkei és fényképei is jól megférnek egymás mellett. 

Mit is rejtenek a fő ágak? Német kisebbségi önkormányzatunk képviselői a 
testület pontos adatai mellett, helyet kaptak díjazottaink és a családfakutatásról is az 
Önkormányzat címszó alatt kapható tájékoztatás. Egyesületünk adatai, alapszabálya, 
közhasznúsági jelentései és letölthető formában a mindenkori tagfelvételi kérelem is 
megtalálható. A Néptánccsoport tartalma: 
      Egy rövid táncos bemutató.  

 Csoportjaink jelenlegi tagjai. 

 A táncok felsorolása. 

 Néhány videó. 

 Támogatóink felsorolása. 

 Régi és új dokumentumok. 

 Ide várjuk a hozzászólásokat. 

 Na, ez nem a megbízhatatlan „link” dolgok felsorolása, hanem 

egy-két hozzánk közel álló szervezet gyors elérését teszi lehetővé. 

Dalkörünk bemutatása, tagok felsorolása és az első album digitalizált 
változatát takarja a Dalkör felirat. A Leányvár Sramli csak egy rövid történetet és 
muzsikusaink név szerinti felsorolását tartalmazza illetve hivatkozást a 
leanyvarsramli.hu-ra.  

A fő ágak színezete egymástól eltérő, az ágacskák pedig minden esetben 
öröklik a származási helyük színeit, ezzel is igyekeztük elkerülni az eltévedés 
lehetőségét. A honlapon történő helyünk pontos meghatározásában mindig segít a 
fejlécben található egyedi elnevezés pl. Fényképek – 2009 – Farsang.  

Jó böngészést kívánunk! 
 Honlapunk létrejöttét támogatja:  
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Márciusi hétvége 

 
2011. március 26-án került megrendezésre az V. Erdély Jenő dalkörtalálkozó, 

amelyet a svábok falunkból történt elűzetésének 65 éves évfordulójának emlékére 
rendeztünk. Ezen a délutánon a helyi kultúrcsoportokon kívül meghívott 
vendégkórusok is felléptek. A műsor a táncosok "Emlékképek" című táncával indult, 
mely igen megható kezdetet adott a délutánnak. Ezután elhangzottak a megnyitó 
beszédek, ajándékot adtunk át Rózsi néninek, majd az első fellépő, az Alsógallai 
dalkör műsorával kezdetét vette az éneklés. Csolnok, Máriahalom és Vértessomló 
műsora következett. Mindannyian szép és színvonalas produkcióval kedveskedtek a 
közönségnek. A végén került sor Dalkörünk műsorára, amellyel reméljük kellemes 
estét szereztünk a helybéli nézőinknek. 

A terem átrendezése után finom vacsorával és italokkal kínáltuk meg 
vendégeinket, amit jó étvággyal fogyasztottunk el. A konyhás segítőink ismét 
remekeltek, köszönjük a sok finomságot. Az est hátralevő része jó hangulatban, 
énekszóval telt. 

Másnap, március 27-én délelőtt német nyelvű misével emlékeztünk a 
kitelepítés szomorú napjáról. Első alkalommal kísérték a templomi német énekeket a 
Leányvár Sramli fúvósai, ami még emelkedettebbé tette ezt az eseményt, köszönjük 
nekik. A mise végén Gerstner Károly magyarul és németül emlékezett meg az 
elűzetés keserű napjáról. A mise legvégén egy, a Plébános úr által megáldott 
koszorút helyeztünk el a templomban lévő emléktáblánál. Majd átvonultunk a 
Falumúzeumhoz, ahol rövid megemlékezések után két dal eléneklésével, szintén 
megáldott koszorúval tisztelegtünk. 

A temetőbe tettünk még egy rövid sétát, ahol Gáspár Tibor szavai után 
koszorúztunk Erdély Jenő sírjánál, özvegye, Rózsi néni jelenlétében. Úgy gondolom, 
méltó emlékezés volt egy 65 évvel ezelőtti szomorú napról. Köszönet érte minden 
szervezőnek, és minden résztvevőnek. 

 
Gerstner Ferenc 
Leányvár, 2011. 4. 7. 
 
 
www.leanyvarsramli.hu  www.vtgleinwar.eu 

leanyvarsramli@gmail.com  vtgleinwar@invitel.hu 



 

 

  
 

 

 
 

 

Sok szeretettel várunk 

minden kedves vendéget 

2011. április 30-án, 15 órakor 

Kultúrházunkban tartandó 

  

 
 

 

 

 

 

 

táncos rendezvényünkre. 

 
 

Leányvári Óvoda,  
Leányvári Általános Iskola első osztálya, 

Leányvári Német Nemzetiségi Mazsola és Gyermek tánccsoport,  
és egy meglepetés gyermek tánccsoport 
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