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Dátum Helyszín Rendezvény
1. január 19. Orosháza Batyus sváb bál I,F Z
2. február 2. Pilisvörösvár Gimnázium, Alapítványi bál GY
3. február 9. Leányvár Táncos Falufarsang Ö Z
4. február 9. Leányvár Farsangi bál
5. március ?? Leányvár Nagyböjti koncert D
6. március 24. Leányvár Német nyelvű szentmise, kitelepítési emlékezés D
7. március 31. Leányvár Locsoló bál Z
8. április ?? Leányvár Zsíros kenyeres próba I,F Z
9. május 11. Kesztölc Esküvő (zártkörű) Z
10. május ?? ?? Tavaszi fellépés
11. május ?? Kecskéd Megyei Német Nemzetiségi Felnőtt Fesztivál I,F,D Z
12. május 18. Leányvár Dalkörtalálkozó D
13. május 19. Alsógalla Pünkösdi fellépés I,F,D
14. június 1. Leányvár Zsíros kenyeres próba I,F,GY Z
15. június 2. Leányvár Úr napja (körmenet) D
16. június 6 - 11. Haubern 35 éves a Landjugend Haubern I,F Z
17. július ?? ?? Tánctábor ZS, GY
18. szeptember ?? ?? Őszi fellépés
19. szeptember 21. Leányvár Falunap Ö Z
20. szeptember 21. Leányvár Falunapi bál
21. október 19. Szomód Zenei Fesztivál I,F
22. október Leányvár Idősek napja ZS, GY
23. november ?? Leányvár Zsíros kenyeres próba I,F Z
24. december 7. Leányvár Mikulás buli Ö Z
25. december 8. Leányvár Sing mit XIII. D
26. december 24. Leányvár Betlehemes koncert D
27. 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

Leányvári Német Nemzetiségi Kultúrcsoportok program jai 2013-ban



Miért érdemes? 
 

 
 Gyorsan szaladjunk vissza egy kicsit az elmúlt év végére egy kis történeti 
áttekintésre. Díjátadó ünnepségen jutalmazta német önkormányzatunk azokat a 
leányvári szervezeteket, csoportokat, akik eddigi tevékenységükkel sokat tettek 
német gyökereink megőrzése céljából. A kis speciális, erre a célra kitalált emlékvázát 
a hozzá járó oklevelet a Szent Erzsébet Római Katolikus Plébánia, a Grundschule 
Általános Iskola, a Kindergarten Leinwar Óvoda, a Leányvári Német Nemzetiségi 
Dalkör, a Leányvári Német Nemzetiségi Néptánccsoport és a Leányvár Sramli kapta.  
 A Blickpunkt 2012-es fotópályázat ünnepélyes eredményhirdetésén a 
Műcsarnokban egyedüli fellépőként szép sikerrel szerepelt iskolánk tánccsoportja. 
Egy héttel előre hoztuk a XII. Sing mit éneklős délutánunkat, mert az eredetileg 
tervezett időpontban december 9-én művelődési házunk falára elhelyezett emléktábla 
átadáson tisztelegtünk a leányvári bányászok áldozatos munkája előtt. Az ezt 
megelőző napon, 8-án a kis táncosokat és a kerek évfordulójukat ünneplő időseket 
meglátogatta a Mikulás bácsi, ugyanezen a napon nagyobb táncosaink Dorogon 
léptek fel. Máris ránk köszöntött a templomi betlehemezés, ahol dalkörünk is 
közreműködött. A Leányvár Sramli és egy kis buszra való bálozó Tarjánban 
köszöntötte az új esztendőt. 
 Máris 2013-at írunk és mondhatjuk, hogy szokásos módon kezdtük meg ezt 
az évet is a magyarországi németek gála műsorával, amelynek ebben az évben ismét 
a budapesti Kongresszusi Központ adott otthont. Végignézve a teljesen megtelt 
termen örömmel nyugtázhatjuk, hogy évről-évre - immár 17. alkalommal – szerte az 
országból sokan jönnek el egy kis közös ünneplésre. A kultúrcsoportok fellépése 
mellett ünnepi beszédeket és kitüntetések átadását is láthattuk. 
 A felemelő, ünnepi események után Komárom-Esztergom megye 
küldöttsége Leányvár felé vette útját. Történt még november derekán a tarjáni 
kihelyezett megyei ülésünkön, hogy a gála utáni vacsora lebonyolítására kértek fel 
bennünket. Szerencsére a minket mindig aktívan támogató segítőink szívesen 
vállalták a 100 fő megvendégelését.  
 Este nyolc óra már elmúlt, amikor a Leányvár Sramli fogadó zenéjének 
kíséretére mindenki megtalálta a maga helyét a szépen terített művelődési otthonunk 
régi fényképekkel díszített nagytermében. Újévi köszöntőt hallhattunk 
polgármesterünktől, aki kiemelte az évek óta tartó áldozatos német önkormányzati 
munkát. Nagyné Engler Zsuzsától németül hallhatunk egy kis történetet nagymamája 
németországi mobil hívásáról. Koccantak a poharak, löttyent a pezsgő, jó kívánságok 
röppentek és gyermekcsoportunk idei első vastapssal kísért fellépésének lehettünk 
tanúi. A muzsika még egy-két szám erejéig melengette a jelenlevők lelkét, aztán a 
villák és kések zenéje vette át a főszerepet, hiába messze volt a déli harangszó, 
amikor a buszok elindultak összeszedni a küldötteket megyénk különböző 
településeiről. A felszolgáló leányvári táncosok és dalkörtagok nagy figyelemmel és 
gyorsasággal szolgálták ki a jelenlevőket. 

 Fehér abrosz mellett az elfogyasztott finom vacsora után némi szeszes italt 
kóstolgatva szemmel láthatóan, füllel hallhatóan nagy sikert aratott dalkörünk és 
tánccsoportunk fellépése, az élő zenekari kíséret, mint mindig most is megtette a 
hatását a színpadon és a közönség soraiban egyaránt. 
 MIÉRT ÉRDEMES ezzel foglalkozni? - hangzott el a fülembe duruzsolt 
mondat, első reakcióm (gondolom rettentő buta fejet vághattam) után finomodott a 
feltett kérdés: Jó-jó, látom, hogy érdemes, de mi a motiváció? – még mielőtt 
kifejthettem, megkerestem volna a megfelelő diplomatikus választ elszólított a 
kötelesség és nem is jutott már idő a kérdező számára megfogalmazni a nem is 
egyszerű érvelést. Megtette ezt helyettem egy környékbeli sváb körökben sokat 
látott, tapasztalt pedagógus hölgy;  

 
„a gála Pesten hiba nélküli, szép volt, de a libabőr az itt Leányváron jött”. 

 
 Az események futottak tovább, a vendégek maguk is a színpadra léptek, 
hogy saját szórakozásuk céljából táncoljanak. 23:30; zenekarunk egy kis szünetet 
jelző szignált játszik, 23:45-kor indulunk haza, szól felém a buszok „parancsnoka”, 
muzsikusok helyükre visszaülve tovább zengenek, táncosok visszavéve a színpad 
feletti jogukat a Fináléval fejezik be „hivatalos dolgukat”.  
 Elköszönés, integetés, búcsú, „jövőre is jövünk-jönnénk”! Aztán csend, csak 
a rámolás, pakolás, mosogatás, jövés–menés zaja hallik, némi lányos csicsergéssel, 
fiús ugratással, majd valaki mintha a dob mögé ülne, gitár peng, nóta indul, egyre 
több hangszer fújja, valaki már húzza is, no megnézem mi zajlik már megint itt. A 
zenekar teljes létszámban játssza egymás után saját és táncosok kívánságait, az 
asszonyok mosogatást hagyva körben mulatoznak kerülve az itt-ott felejtett székeket 
és asztalokat, jól mutatnak a fehér kötények a sváb ruhás lányok mellett, legények 
csizmás koppanása veri az ütemet, valakin még kalap is felejtődött.  
 A fejek felett mentjük ki a porondról a kósza székeket és asztalokat, 
nehogy akadályozza a táncolókat. Egyszer csak a színpadon egy zenész-táncos fiú 
duó kezdi magáról gátlásait és néhány ruhadarabját levetkezni, ne ebből mi lesz? 
Görnyedve fogják hasukat a könnyes szemmel figyelő nézők, szerencsére marad egy-
egy apró textil ott, ahol ez feltétlen szükséges, bármilyen kis körben is legyünk. Erről 
a felejthetetlen produkcióról nem készült sem fénykép, sem videó felvétel, még a 
paparazzik is lemaradtak. 
 1:30, vége a rámolásnak, néhányan még maradnak, többen irányt vesznek 
hazafelé. Egy fiatal sváb körökben sokat látott, tapasztalt leányvári hölgy adja meg 
az érdemes-e kérdésre a második választ:  

 
„aki ilyet nem élt át, az igazából nem is él” 

  
Így kezdtük az évet, mindenkinek hasonló jókat kívánunk! 

 
GT 


