
Mi várható az idén? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kultúrotthonunk átadása lép az idén a Falunapunk helyébe! 
Az építési munkálatok alakulásának tükrében kerül majd kitűzésre 

ennek az ünnepélyes ceremóniának a napja. 
 
 
 

Fent vagyunk a Facebook-on! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Köszönjük Gáspár Kingának! 
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KÉRÉS! 

 
 Tudjuk, hogy mai bonyolult világunkban a legtöbb embert nem 
a hovatartozás kérdése foglalkoztat leginkább. A pillanatnyi éppen 
ideális állapotnak (ha egyáltalán létezik ilyen) valamennyien 
örülhetünk, függetlenül attól, hogy a múltban milyen sanyarúságok 
értek bennünket vagy, hogy a jövőnk milyen cafrangos utat rejt még 
előlünk. Konokság és balgaság lenne ennek az éppen akármilyen 
állapotnak az elfogadása úgy, hogy ezt csak magunknak köszönhetjük! 
 Amikor bárkivel beszélgetve ezekről a témákról (identitás, 
gyökerek, otthon, hagyományápolás, nyelv, kultúra, hit…) előkerül az a 
mondat, hogy tőlünk és hasonszőrű, elűzetést szenvedett 
településeken születettektől anyanyelvét vette el a zord történelem, 
akkor a társalgók szemében látni a megdöbbenés okozta villámcsapás 
szerű átmenetet. Okolhatjuk ezért a kaptunk egy másik anyanyelvet 
állapotért felmenőinket, az akkori szűk látókörű hatalmat vagy bárkit, 
akit ebben a csúfságban részesnek tekinthetünk, sokat ezzel nem 
érünk, messze ezzel nem jutunk. 
 A jelenleg még tartalommal bíró értékeink megőrzéséhez kérjük 
most mindazok segítségét, akik bíznak ezek (identitás, gyökerek, 
otthon, hagyományápolás, nyelv, kultúra, hit…) helyi megtartásában.  
 Csak azt a kis jelölést kell megtennünk a népszámláló lapon, 
amit gyökereink megkövetelnek tőlünk, hogy ott lehessen jövőnk ahol 
a múltból gyökerező hittel éljük jelenünket! 
 Eddig is ezután is bízunk a minket körülvevő emberek bölcs 
döntésében! 

Leányvári Német Kisebbségi Önkormányzat 
 
www.leanyvarsramli.hu  www.vtgleinwar.eu 
leanyvarsramli@gmail.com  vtgleinwar@invitel.hu 

Dátum Helyszín Rendezvény
1. szeptember 10. Villány Landesrat Gála I,F Z
2. szeptember 17. Alsógalla Szüreti felvonulás I,F,D Z
3. szeptember 28. Leányvár Énekkari hangverseny, Coro Cittá di Trieste /Olaszország D
4. október 1. Dorog Nemzetközi Kórustalálkozó D
5. október 1. Mogyorósbánya Bál Z
6. október 8. Tata Dalkörtalálkozó D
7. október ?? Leányvár Idősek napja ZS, GY
8. október 15. Nagymaros Bál Z
9. október 22. Győr Esküvő (zártkörű) Z
10. december 10. Leányvár Mikulás buli Ö Z
11. december 11. Leányvár Sing mit XI D
12. december 24. Leányvár Betlehemes koncert D
13. december 31. Leányvár ? Szilveszteri bál ? Z

Csoport



Ballerup Musikfest 
 

 A nekilódulással egy fél órácskát csúsztunk. Az általunk 20 órára kért 
indulást, kiállási időpontként kapták buszvezetőink. Szerencsére az utazók és az őket 
búcsúztatók is türelemmel várakoztak. Kultúrotthonunk átalakítása miatt a templom 
mellől startoltunk, örömünkre az éppen ekkor ülésező képviselők és polgármesterünk 
is az integetők között volt. 

25. alkalommal keltünk útra, hogy külföldön képviseljük kis falunkat. 2000 és 
2007 után ismét Dániába vezetett az utunk. Koppenhága egyik városrészében 
kétévente rendezik ezt a fesztivált, amelyre már több, mint egy éve kaptunk 
meghívást. A kompos átkelés (Rostock – Gedser) izgalmas öröme után a terv szerint 
érkeztünk meg a GPS által megadott pontra.  

A szállás elfoglalása egy kis nehézségbe ütközött, történt ugyanis, hogy 
vendéglátóink egy akkora termet biztosítottak volna, ahol a matracaink mellett csak 
bőröndjeink fértek el, azok is csak lapjával. Vezetőink és a főszervező mindaddig nem 
is gondolkodtak egy nagyobb vagy egy másik helység biztosításán, ameddig be nem 
hordtuk a csomagjaink nagy részét és meg nem pillantották a teljesen megtelt 
tantermet, ahova mi már be sem fértünk. Rövid fejvakarás után a szomszédos szobát 
is megkaptuk, ezt ki kellett takarítanunk és átalakítanunk a magunk kedvére. Némi 
bonyodalmat okozott a mágneskártyával csak adott időpontok között nyitható tusolók 
beosztása, hiszen nem csak mi voltunk itt elszállásolva.  

Másnap amolyan dános időjárásra ébredtünk (borult ég-szitáló eső-pulóveres 
hideg). A húst és egyéb más nehezen emészthető ételt nélkülöző laza reggeli után 
máris készülődhettünk első fellépésünkre. Az előttünk fellépő skótok stílusosan 
szoknyába érkeztek és természetesen már a bárból léptek ki gitárjaikkal és kézre 
rögzíthető dobjaikkal. Szerencsére az eső nem erősödött így utcai fellépésünk szépen 
lezajlott. Ebéd után (szimplán leves) egy rövid buszozással értük el a következő 
helyszínt. Egy bevásárlóközpont adott elegendő helyet 11 táncospárunknak és a 
bennünket kísérő zenészeknek. A térben elegendőség nem jelentette a talaj csúszási 
tényezőjének megfelelőségét, azaz számunkra inkább a jégpályához volt hasonlatos, 
mint a világot jelentő deszkákhoz. A következő bevásárló centrumban már igazi 
színpadot is építettek, amelyet zenekarunk foglalhatott el és mi táncosok előttük 
rophattuk.  

A negyedik félórás felkérést le kellett csökkentenünk, mert a nagyszínpadon 
egy kicsit elcsúsztak az idővel, szerencsére mi megúsztuk zökkenők nélkül a térkövön 
pörgést. Első napunk utolsó táncos-zenés alkalma a helyi könyvtárban volt. Sokan 
rögtön nekiláttak kedvenc közösségi oldaluk ostromlásába. Itt éppen a zenekari 
pódium előtt táncolhattunk, de nem a megszokott kereszt irányban, hanem 
hosszában. A közönség néha olyan közel volt, hogy óvnunk kellett az ő lábaikat is. Öt 
fellépés után jól esik a pihenés és az alvás, de előtte azért körbe lehetett járni a 
várost és a különböző helyeken (szerencsére egymáshoz és a szállásunkhoz igen 
közel voltak) választani is nehéz volt a változatos stílusok között. 

A második napra eredetileg tervezett 3 előadás helyett csak kettővel 
számolhattunk, így elegendő időnk kínálkozott a 20 km-re levő csodás tengerpart 
megtekintéséhez az első fellépés után, amely ismét a könyvtárban zajlott. Nagy 

örömünkre az előző napi borongósságot, ragyogó napsütés követte. Legényeink csak 
egy rövid időre mártóztak meg az inkább sósnak, mint melegnek mondható 
tengervízben, számukra a strandröpi jelentette az elfoglaltságot. Labdát kérnünk nem 
volt nehéz, mert a parton innen is onnan is magyar szót lehetett hallani. Lányaink a 
kamerák kereszttüzében pózolhattak a végtelenbe nyúló víztükör előtt. A partra már 
elkísért bennünket legújabb szerzeményünk egy magára maradt kerékpár, amely 
szemmel láthatóan élvezte új gazdáinak kiszolgálását. Szálláshelyünkre visszaérve 
nem sok időnk maradt az újabb nagyszínpad előtti táncaink bemutatásáig. Este külön 
előadásként egy speciális modernkori lovagi torna részesei lehettünk. 
Belecsöppentünk a fiatal Frankok testvérharcába. Még mielőtt valaki nagyon komoly 
dologra gondol, kérem ne tegye! Próbáljon meg elképzelni egy kerékpárt remekül 
megülő fiatal erős vitézt a fél kezében dárdaként használt felmosófa gyanánt szolgáló 
műanyag bottal. A másik oldalon pedig egy szintén botszerű alkalmatossággal 
felszerelt harcost egy bevásárlókocsiban görnyedten ülve, aki ráadásul kiváló harci 
ménjét mindig maga mögött hajszolva indul a csatába. Elsősorban nem a fizikai 
megsemmisítésre törekedtek a küzdő felek, hanem rövid de frappáns 
megjegyzéseikkel, csípős mondataikkal zúzták egymást és a közönséget is tönkre. A 
nézők könnyes nevetésének hangos ovációi még a szomszédokat is kicsalogatták 
otthonaikból. Remek volt, köszönjük a szereplőknek (lovagoknak, harcosoknak, 
paripáknak)! 

Vasárnapra már csak egy fellépés maradt, ezután csoportos, egyéni és páros 
fényképek készültek. Délutánra extra meghívást kaptunk a helyi tánccsoporttól egy 
gyönyörűen renovált hatalmas régi pajtába, ahol rajtunk kívül még egy osztrák 
csoport is ott volt. Sógoraink egyébként már közel 30 éve ápolnak igen jó kapcsolatot 
a helyiekkel. A fantasztikus kínálatú svédasztalos vacsora után minden csoport csak 
úgy civilben tartott egy rövid előadást, de inkább a közös mulattságra helyeztük a 
hangsúlyt.  

Hétfőn példát láthattunk arra, hogy egy közel 20 km-es távolságot (Ballerup 
– Koppenhága belváros) hogyan lehet megtenni 25 perc alatt vonattal (egy 
átszállással, rengeteg megállóval, egy vezető nélküli szerelvénnyel) előre jelzett 
másodperces pontossággal. Az időjárás nem volt éppen kedvező, de kísérőnk, 
házigazdánk Vibeke vezetésével gyalog és sétahajón sok szép dolgot láthattunk. Az 
idő egy ilyen kvalitású város megnézéséhez kevés volt a fáradt sokadnapos fejeknek 
pedig éppen elegendő. Olyan jól haladtunk a komp irányába, hogy az eggyel előbb 
indulót is elérhettük volna, de ezt a szigorú tekintetű dán jegyellenőrnő nem 
engedélyezte, maradt az egyetlen lehetséges megoldás; elterültünk a szép zöld 
gyepen. Érdemes volt várni, mert a kompon átélt naplemente és Tom&Jerry 
rajzfilmek soha nem feledhető élménnyel gazdagítottak bennünket.  

A buszon alvás élvezetesnek éppen nem mondható gyötrelmei után kedden 
11 óra magasságában kíváncsian figyeltük, hogy éppen mi történik a kultúrházunk 
körüli építkezésen. Röviden ennyi e pár nap történése.  
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