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Köszönjük mindazoknak, akik 2010-es adójuk 1%-val 
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Dátum Helyszín Rendezvény
1. január ?? Leányvár Zsíros kenyeres próba I,F Z
2. valamikor Leányvár Kultúrotthon átadó ünnepség Ö Z
3. február 18. Leányvár Táncos Falufarsang Ö Z
4. február 18. Leányvár Farsangi bál

5. március 25. Leányvár Német nyelvű szentmise, kitelepítési emlékezés D
6. április 8. Leányvár Húsvéti vendéglátás (Schönwaldiak jönnek?) Ö Z
7. április 8. Leányvár Locsoló bál Z
8. április ?? Leányvár Zsíros kenyeres próba I,F Z
9. május ?? ?? Tavaszi fellépés

10. május ?? ?? Megyei Nemzetiségi Felnőtt Fesztivál I,F,D Z
11. május 27. ?? Pünkösdi fellépés
12. június 10. Leányvár Úr napja (körmenet) D
13. július 7. Leányvár Zsíros kenyeres próba a velünk utazó zenekarral I,F,GY
14. július 10-17. Padova ? Europeade ? I,F,GY
15. 2011.08.11. ? Jánossomorja Műsoros fesztivál (német nap) I,F Z
16. szeptember ?? ?? Őszi fellépés

17. szeptember 22. Leányvár Falunap, 15 éves a Leányvár Sramli Ö Z
18. szeptember 22. Leányvár Falunapi bál Z
19. október Leányvár Idősek napja ZS, GY
20. november ?? Leányvár Zsíros kenyeres próba Z
21. november ?? Leányvár LNNKKE elnökségi választás

22. december 8. Leányvár Mikulás buli Ö Z
23. december 9. Leányvár Sing mit XII. D
24. december 24. Leányvár Betlehemes koncert D
25. december 31. Leányvár ? Szilveszteri bál ?

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

Leányvári Német Nemzetiségi Kultúrcsoportok program jai 2012-ben TERVEZET!

Csoport
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Az eltelt esztendő végén kimondva, kimondatlanul sokunk fejében 
pörögnek ismét az év történései és gondolataink keresik az elkövetkező 
tizenkét hónap várható eseményeit is. Mi volt, mi lesz, örökös vágy, óhaj, 
bizonytalanság épül a már biztosra, a megváltoztathatatlan cselekedeteinkre. 

Furcsa érzés keríthet ilyenkor bennünket hatalmába, a vajon tényleg 
egészen másképp kellett volna tennünk és a homlokegyenest másként fogok 
cselekedni közötti mezsgyén ugrándozhatunk. Az ember jobbító szándéka 
olyan alapvető tulajdonság, amely nélkül ötről, hatra jutni sem lennénk 
képesek. Próbálunk a jón is javítani és a rosszat egyértelműen jobbá tenni. 
Néha sikerülnek a tervezettek, aztán a jó szándékunk kövei mégis egészen 
más irányba vezetnek bennünket. Egy a lényeg, soha nem állhatunk meg, 
nem nyugodhatunk, mert az élet (bocsánat, ezt talán csupa nagy betűvel 
kellene írnom), tehát az ÉLET sok olyan dolgot hoz, ami eddig még nem volt. 

 
Egyszer volt hol nem volt, az LNNKKE próbált odafigyelni arra a szelíd 

megjegyzésre, hogy miért jön előbb a táncos Mikulás. Ezen mondat arra 
ösztökélte a már sok piros sapkást látott vezetőket, hogy az eredetileg 
december 3-ra tervezett eseményt egy héttel későbbre röppentse és azt a 
különféle terjesztési módokon közzé is tétesse. Elregélem szépen sorban, 
miként jutottunk el Judit és Lívia nevenapjáig. 

Zord tél közepén, január elején fogadtuk a megyei néniket és 
bácsikat, kint fagyott, bent az étel mind elfogyott. Kalóz, tündér, matróz, 
részeg alkesz és méhecske jelezte, itt a farsang ideje. A fájó régi múltból 
előtűnnek képek, ismét színpadon az Emlékképek. A locsolás már többnyire 
elmarad, bálon bulizik a had. Nyuszi után pörögtünk, a sok süti után éhesek 
nem lettünk.  

Szépen mentek a dolgok előre, tavasz követte a havas, didergős 
napokat, kis madarak vidáman csiripeltek a táncos pálinkát termő nagy 
cseresznyefa megszámlálhatatlan virágot bontó, vakító fehérségében. 
Szerelem havában sokan hívták a csapatot, jöjjetek táncoljatok, 
muzsikáljatok, daloljatok; otthon ne felejtsétek a jó kedvet, schopfot, kalapot. 
Fogadást adtak Miskolcon, a sok báli tánc kifogott a városlakókon. Hozzánk 
dánok jöttek, a sok közös táncban fiatalok s idősek együtt pörögtek. Várt 
minket Szőllős és Gesztes, előadtuk mi szívünknek kedves. Dorogon a 
dánokkal nem volt közös tétel, a program végén finom volt az étel. Cséven 
borban úsztak a pipik, duplán viseltek kalapot a hippik. Kalászon jó volt a 
termés, a vásárosok között akadt egy-két kelmés. Táton táncolt sok-sok 
gyerek, a színpadi fellépés ugye milyen remek. Busszal együtt mentünk a 

hajóra, Dániában napi öt a táncóra. A kis szálláshely nem rettentett meg 
minket, takarítós „honfoglalással” helyeztük el mindenünket. Fiataljaink 
biciklivel hajtottak a tengerbe, hazafelé a hajóról csodálatos volt a 
naplemente. 

Nyár közepén piszkos gúnyában bácsik jöttek, s megígérték; mire a 
szőlőt szüretelitek vagy a krumplit télire vermelitek, de leginkább mire szép 
sorokban, zeneszóval a templomtól levonultok készen kapjátok szép új 
második otthonotok, hol a kultúrát ápoljátok. Rontottak, bontottak, javítottak 
a kultúrházból mindenkit kizártak, majd a javítást is rontották és aztán az 
általuk rontottat is visszajavították, s mire új nap jött, ismét bontották. A 
faluban már Dévát emlegették, az építők az égiek segítségét lesték, jól 
láthatóan hiányzik sok helyen a festék. 

Késő este rezes szóval mentetek köszönteni az ötvenet, valaki rá is 
hívta a szemben levő kocsmára a rendőrséget. Javában zajlott a szüret a 
fellépésekben nem volt szünet, s mire lett volna alkalmunk a falunkban 
közösen ünnepelni, csak azt láthattuk hogyan tudnak mások a kultúron 
szakszerűtlen ütlegelni. Dunán innen várt ránk Alsógalla és Villány, átmenve 
a folyón fellépésünk helye Párkány. Daloltunk és muzsikáltunk még számos 
helyen, hiányérzete a kimaradtakért senkinek se legyen. 

Majd lesz nekünk télelőn átadós vigasság, tervezgette a községházán 
a bizakodó sokaság. Aztán a napok teltek múltak, a nedűt adó fáról már a 
levelek is hulltak. Kóstolhattuk a vízszerű anyagot, ami egyeseken itt-ott jó 
nagyot rúgott. Búcsút mondtak a hintások nekünk (azok, akik a gyerekeinket 
szórakoztatták és azok is akik velünk szórakoztak és Mekk mesterként 
silányságot hoztak), már az első gyertyagyújtás építette lelkünk. 

Így érkezett meg az egyszer volt hol nem volt szombat, Mikulás buli 
helyett Dorogra ment a gyermek, ifjúsági és felnőtt csapat. Minket hagytak a 
műsor végére, táncolhattunk fél órát egy végtére. Sajnos most nem jött 
össze az élő zenei kíséret, a levegőben az ugráló CD kísértett. Pattant is az 
elején szaporán egyet, úgy döntött a Jingle bells is lehet tánc kezdet. 
Figyeljetek jól gyerekek, intett Hajni, kicsit másként kell majd kezdeni. Neki is 
lódultak a táncosok, karácsonyi dal mégsem lehet sokk. Linda sprintelt az 
emeletre, technikus CD csere! Kérdezte ő; minek, szépen járják a gyerekek. 
Az idősebb táncosok is a színpadra jutottak, vastapssal jutalmazott sikert 
arattak. 

Itt a vége fuss el véle.  
 
Kelt az Úr 2011. évének Luca napján.  
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