
Mi várható még az idén? 

 
Díjátadó ünnepség 

 
2012.11.11-én, vasárnap 15 órakor a Leányvári Német 

Önkormányzat díjat ad át leányvári szervezeteknek a Farkas János 
Művelődési Házban.  

Sok szeretettel várjuk a szervezők és a díjazottak (plébánia, 
óvoda, iskola, dalkör, tánccsoport, zenekar) nevében! 

 
LNNKKE 

Kedves Egyesületi Tagok! 
Tisztelettel (előre megköszönve) kérjük a 2012-es  

egyesületi tagsági díjak befizetését! 
 

Köszönjük mindazoknak, akik 2011-es adójuk 1%-val 
bennünket támogattak! 

 
A kapott összeget egyesületünk alapító okiratában 

megfogalmazott közhasznú célokra fordítunk. 
 

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület 
 

  

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 

 
XIII. évfolyam, 79. szám 

2012. szeptember 
 

 

Falunapi szombat 
 
Szokatlan csend övezte 14. Falunapunk terményáldásának java részét. 

Aztán megérkeztek a menetrend szerinti buszok és végigpöfögtek a 
templomunk bejáratánál összegyűlt felvonulók és nézők között. Szerencsére a 
hangosításnak köszönhetően jól hallhattuk az iskolás gyermekek magyar és 
német verseit, és Antal atya terményáldáshoz fűzött szép szavait. A 
meghívott vendégelőadók és a hazai csoportok között az óvodások 
színesítették a hosszan kígyózó menetet, akiket kézen fogva itt-ott szülők és 
óvónők is kísértek. A muzsikusok egy pillanatnyi csendet sem hagytak a 
sportpályán felállított sátorig.  

Polgármesterünk ünnepi köszöntője előtt ifjúsági és felnőtt táncosaink 
a Leányvár Sramli kíséretével az „Aufmarsch” c. koreográfiával adták meg az 
alaphangulatot (ezt a táncot Leányváron most láthatta tőlünk először a 
közönség). A Schaumarer Musikanten a színpad előtt muzsikált, mert a 
mikrofonokkal feldíszített dobfelszerelést műszakilag elég nehéz lett volna 
gyors ütemben a színpadra juttatni. Már ekkor feltűnt többünknek, hogy a 
bőrökre-rezekre mért szakszerű csapásokat egy igen fiatal fiú végzi 
dobverőivel. A színpadon ügyeskedtek a mazsola táncosok és a mazsorettek 
is, a kicsiket megillető lelkes fogadtatás mellett. A JUDO SE bemutatója 
elmaradt, mert ezt a versenyek sűrűsége nem tette lehetővé. A Mányi Német 
Hagyományőrző Táncegyüttes nem a megszokott létszámmal érkezett, akik el 
tudtak jönni nagyon szép műsort adtak. Előtte a háttérben egy kis technikai 
nehézség adódott, mert a CD-jüket a számítógép nem akarta olvasni, 
gyorsan be kellett illeszteni a rendszerbe egy CD lejátszót, ami fennakadás 
nélkül megbirkózott a feladattal. Dalkörünk vidám nótákkal készült, ami a 
sátras rendezvényeken tapasztalható állandó morajhoz jobban passzol, mint 
a mély mondanivalóval csendesen szántó dallamok.  

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

Dátum Helyszín Rendezvény
1. október 6. Mogyorósbánya Bál Z

2. október 13. Leányvár Idősek napja ZS, GY, D

3. október 13. Nagymaros Bál Z
4. november ?? Leányvár Zsíros kenyeres próba I,F Z
5. november 11. Leányvár Díjátadó ünnepség Ö Z
6. december 8. Leányvár Mikulás buli Ö Z
7. december 9. Leányvár Sing mit XII D
8. december 24. Leányvár Betlehemes koncert D
9. december 31. Tarján 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



Gyermektánccsoportunk kissé izgulós mozdulatai a második 
táncban már feloldódtak, ezzel az érzéssel minden színpadon levőnek 
számolnia kell, ami az évek múlásának ellenére is megfelelő adrenalin 
szintet állít elő a táncosoknál. Közben megérkezett a solymári 
Herbstrosen Tánccsoport is, ők Piliszentivánon szerepeltek és onnan 
ugrották át hozzánk, szó szerint egy pendelyben. Érdekes látványt 
nyújtott a titokszoknyás asszonyok sora, akiknek a gyönyörű 
svábszoknyáit sok bőröndben a lelkes férjek húzták. 

15 éve szeptember elején egy vasalódeszkából fabrikált hosszú 
kottatartó mögött kezdett el muzsikálni zenekarunk a Leányvár Sramli. 
A kezdeti botladozós állapotból kinőve manapság több bált is játszanak 
környékünkön, sok esküvőn szórakoztatják a násznépet és táncosaink 
kíséretéről sem feledkeznek meg, amikor idejük engedi. A színpadon 
felsorakozva kapták az ajándékokat, hozzá fűzött jó kívánságokkal, 
amelyek közül ez egyik igen speciális volt. Ilyenkor furcsa látvány, 
hogy a köszöntő fél üres kézzel érkezik a színpadra, ezt tette a 
solymári zenekar két képviselője, aztán hamar kiderült; a szőlővel teli 
ládák a sátorponyva alól kerültek elő. Szép piros ládákban mázsányi 
szőlő, amiből az átadó a barátság borát kérte elkészíteni a 
zenészeinktől. Külön meg kell említeni Wiztenleiter Zoltán és 
Weisenburger Csaba nevét, akik alapító, aktív tagok, ők átvehették a 
hagyományosan járó bronz plakettet is. 

Két önálló zeneszámot követve ifjúsági és felnőtt csoportunk 
adta elő három számból álló műsorát, azaz ez első táncot követően 
ismét egy kis ünnepségre került sor. Mindig ezen a délutánon kapják 
kis kerámia cipőcskéiket a 10 éve táncolók, és a már fentebb említett 
plakettet a 15 éves pörgős múlttal rendelkezők. Név szerint: Balogh 
Viktória, Izsák Bernadett, Silling Bianka és Váczai Renáta 2002 óta 
tagjai csoportunknak, míg Gáspár Kinga, Silling Viktória, Szabó Katalin, 
Váczai Alexandra és Németh Gábor 1997-ben kezdte meg táncos 
karrierét. 

A solymári táncosok szép élménnyel gazdagítottak bennünket. A 
Herbstrosen Tánccsoport egyik érdekessége, hogy tagjait házaspárok 
alkotják. Leányváron is meg lenne a lehetősége ennek, csak a lelkes 
házaspárok hozzáállásán múlik… Minden adott lenne egy hasonló 
csoport kialakításához, ami igazi lényege talán nem is fellépések 
gyakorisága lehetne, hanem a heti rendszerességű aktív mozgás és 

kikapcsolódás. FIGYELEM, kedves leányvári párok, a lehetőség adott, 
mi nyitottak vagyunk egy teljesen külön indítható csoport 
megszervezéséhez, várjuk a jelentkezőket! Egyébként nagyon 
reménykedünk abban is, hogy a kicsik (6-12 évesek) táncos kedve is 
emelkedni fog a szombati napot követően! 

A Szűcs harmonika trió következett volna, ők azonban egy 
sajnálatos balesetnek köszönhetően nem tudtak eljönni. A szokásos 
zenész-fináléval ért véget falunapi rendezvényünk, az utolsó számba 
gyermekcsoportunk most először kapcsolódott be. Több, mint 20 pár 
táncolt a színpadon! 

Igyekeznünk kellett gyorsan visszatérni, hogy a solymáriak báli 
bevezetését is hallhassuk. Többször visszatapsoltuk őket és együtt 
köszönthettük a „kis” dobosukat, ő itt ünnepelte 13. szülinapját, akire 
édesapja, a karmester joggal lehet büszke. Az igazi táncos kedvet a 
Leányvár Sramli hozta meg a sátor betonjára. Nem maradhatott el az 
esti köszöntés sem, aminek része volt a tűzijátékos nagy torta és az 
elmúlt évekről összeállított vicces fényképvetítés. Szinte már esküvőkre 
emlékeztető pillanatoknak lehettünk tanúi, jutott torta minden édes 
szájúnak, majd később jól fogyott a táncos cseresznyepálinka is. 
Hajnalig tartott a buli, melynek végén az ott maradók ismét zenész-
fináléval zártak, és aztán lazításként még felcipeltük a kultúrotthon 
emeletére a zenekari holmikat (melyek nem is olyan könnyűek).  

Minden szereplőnek, segítőnek, nézőnek, bálozónak köszönjük, 
hogy ismét egy szép (hosszú) napnak lehettünk részesei. Bis bald auf 
Wiedersehn’… 
 

GT 
 

    


