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FARSANG 
 

 Karnevál, bál, jelmez, fánk, téltemetés, busójárás, 
asszonyfarsang, húshagyó kedd, hamvazó szerda, torkos csütörtök és 
még mi minden egyéb juthat eszünkbe azt felsorolni fejből nehéz 
lenne, erre ott van egyik mai közkedvelt barátunk a guggolj le népies 
kifejezésből rövidített „guggli” nevű kereső. 
 Fiataloknak és az internetet használóknak nem kell 
különösebben magyarázni az előző mondat utolsó részét, az első 
feléről pedig az idősebb generáció többet tudna mesélni, mint 
amennyire a mai beszűkült-kitárult világunk kettőssége helyet hagy. 
Korunk kitárult képi világában mindenki láthatja a riói és velencei 
karnevál színes képeit, hullámzó samba ritmusra rázó tömegét vagy a 
hosszú leplekben néha ijesztő ábrázatot mutató, akár pallókon is járó 
taljánokat. A magunk részéről legismertebb kellene, hogy legyen a pár 
éve szellemi világörökségként elismert mohácsi busójárás története is. 
Legújabb kori beszűkülésünket pedig mi sem mutatja jobban, hogy az 
úgynevezett torkos csütörtököt (edd tele magad ünnepét) valakik a 
nagyböjt első napjára tették… 
 Régi szokásokat feledni és újakat (trendiket) felvenni talán 
mindig is divatos volt és lesz az emberiség történelmében, bár magam 
néha az új ruhát szűknek, kényelmetlennek érzem a régi megszokottal 
szemben.  

Számomra a farsang (Itt a farsang, áll a bál, keringőzik a kanál; 
Gazdag Erzsi tollából) továbbra is Vízkereszt napjától (január 6.) 
hamvazószerdáig (40 nappal Húsvét előtt) tart. 

 
www.leanyvarsramli.hu  www.vtgleinwar.eu 
leanyvarsramli@gmail.com  vtgleinwar@invitel.hu 

Dátum Helyszín Rendezvény
1. március 25. Leányvár Német nyelvű szentmise, kitelepítési emlékezés D
2. április 8. Leányvár Húsvéti vendéglátás (Schönwaldiak jönnek?) Ö Z
3. április 8. Leányvár Locsoló bál Z
4. április 14. Vértessomló Dalkörtalálkozó D
5. április ?? Leányvár Zsíros kenyeres próba I,F Z
6. május ?? ?? Tavaszi fellépés

7. május 19. Nyergesújfalu Megyei Nemzetiségi Felnőtt Fesztivál I,F,D Z
8. május 27. ?? Pünkösdi fellépés
9. június 10. Leányvár Úr napja (körmenet) D

10. július ?? ?? Tánctábor ZS, GY
11. július ?? ?? Tánctábor I, F
12. augusztus 11. Jánossomorja Műsoros fesztivál (német nap) I,F Z
13. szeptember ?? ?? Őszi fellépés

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

19. december 8. Leányvár Mikulás buli Ö Z
20. december 9. Leányvár Sing mit XII D
21. december 24. Leányvár Betlehemes koncert D
22. 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

Csoport



Táncos farsang 
 

Talán valódi téltemetésnek lehettünk tanúi farsang utolsó 
szombatján. Reggel még vastag hótakaró fedte kultúrházunk udvarát. Az 
itt-ott összelapátolt, alján már szottyosodni kezdő fehérség sem tudta 
megakadályozni autóink befarolását, hogy sokadik alkalommal megtartott 
rendezvényünkhöz a különféle kellékeket, alapanyagokat a házba 
juttassuk. A farsang előtt eltelt hetek zordan fagyos napjai után nagyon 
jól esett a délutáni, szinte tavaszias napsütés, amely Tél tábornok 
csapatait visszavonulásra kényszerítette és ezáltal tette bizonyossá a 
madarak csipogós zsongásának jogosságát. 

Fánksütő asszonyainknak is eszébe jutott, hogy a keltetés pokoli 
melegéből kimeneküljenek és az átépítők által hátrahagyott, némi 
hiányosságot szenvedő ereszcsatorna által kínált szabadtéri zuhanyzót 
igénybe vegyék egy kis felfrissülésre már a délelőtt folyamán. Kora 
délután zenekarunk berendezkedett a szokott sarokban. A tavalyi 
szenvedős, gerjedős mikrofon használaton okulva az idén egy profibb 
erősítő szerkezeten keresztül jutott az emberi hang és a CD-ről játszott 
egy-két szám is a termet teljesen megtöltő nagyérdeműhöz. 

Muzsikusaink rázendítettek, majd sorba egymás után jöttek kicsik 
és nagyok, elsőnek a mazsolák, aztán az iskolai tánccsoportunk, 
gyermekek, ifjúsági és felnőtt táncosok, dalkör.  

Már csoportjaink színes képet adtak a jelmezek világából, ezt a 
versenyre nevező kicsik csak fokozták. A sokáig kilétét is titkolni tudó 
Lego ember lett a fődíj tulajdonosa, a leányvári gyermekek 
meghozatalában segíteni óhajtó gólya alig lemaradva lett a második, míg 
talán az egész délután egyik legszebb pillanatát okozva, kis „Piroskánk” 
előadott versével biztosította harmadik helyét. Még egy kis tánc, tombola, 
muzsika és befejeződött a délutáni program, hogy rögtön kezdetét is 
vegye a felkészülés az esti bálra.  

A Werischwarer Burschen korosnak nem nevezhető zenészei remek 
hangulatot varázsoltak este, éjjel, hajnalban a tavalyi évben átépítést 
elszenvedett kultúrotthonunkban. Pörögve roptuk hajnalig, örömmel 
láttuk a sok fiatal táncos lábút és a több telet látott vendégek is jól 
érezték magukat. 
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Mestereknek lettetek nevezve!? 
 

Reggel remegve nyeltetek leveses meggyet 
Feneketeket emelve nem kezdtetek tettet 

 
Eretnek elvekkel rendelkeztetek! 

Eme mesterek rendesen megvezettek! 
 

Kellemetlen kevergetve e szemetet 
Benneteket rendetlen ember vezetett 

 
Ecsettel meszet pepecseltetek! 
Nem hengerrel festegettetek! 

 
Heten vertetek egyszerre egy szeget 

Rendes eszetek nektek nem lehet 
 

Elemeket ezeregyszer letettetek! 
Melyeket ezerszer felemeltetek! 

 
Kerekre fektetve lehetetlen teret 

Ezredesek etessenek veletek repedt perecet 
 

Rengeteg cserepet feltettetek! 
Nem lehettetek ezermesterek! 

 
Rettenetes rendelet vezetett erre! 

Menjen veletek rendes ember perre? 
 

Kerevetre legyetek telepedve 
Kezetek ne legyen berepedve 

 
Elrettenve vezekeljetek! 
Berezelve remegjetek! 
Verebet se reptessetek! 

Erre fele ne gyertek! 
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