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Gésák 
 
 Minden év farsangja előtt felteszi valaki a kérdést: milyen jelmezbe 
fogunk öltözni? Az utóbbi években talán nem is volt olyan alkalom, hogy 
valaki ne említette volna a gésák nevét, de valahogy az ötlet mindig 
megvalósítatlan maradt, talán túl gyorsan letettünk róla vagy nagyon 
bonyolultnak találtuk, nem is tudom, így utólag. 
 Elég korán elhangzott az idén is a javaslat, majd egyszer csak jött 
a kérdés, vehetünk-e legyezőket? Lányok intézték, rendelték, megvették 
elhozták és hipp-hopp egyszer csak ott álltak a színpadon; megpróbálunk 
valami „gésásat” előadni jelszóval. Lányok a színpadon legyezgették 
magukat, míg a fiúk is „keményen” edzettek a keleti harcművészetek által 
megkövetelt szilárd kitartással. Lányaink a finomkodó elegáns mozdulatok 
dacára több legyezőt már az első alkalommal hazavágtak, csodálkoztak is 
rajta, ahogy megnéztük az összeszerelését a műanyag lapocskáknak, már 
nem nagyon volt min elképednünk. A szerkezet tervezői, összeállítói egyet 
felejtettek el; kipróbálni, szétnyitni és egy-két laza lengető mozgásra bírni 
a szép piros színű áttetsző, a melegben elengedhetetlen kis szellő 
létrehozására alkalmas, levegő keringető egyszerű gépet. Az összeset - 
mintegy 40 darabot – szét kellett szedni és szó szerint megdrótozni. 
 Zajlottak tovább a normál próbáink, mindegyiken helyet kapott és 
egyben csiszolódott a farsangi koreográfiánk is, természetesen a kisebb 
táncosok is készülődtek valami meglepetéssel. Előkerültek a szekrények 
mélyéről a régi pongyolák, zakatoltak a varrógépek, készültek a 
kiegészítők, innen-onnan beszerzésre kerültek az egyéb kellékek is. A 
helyi Judo SE biztosította számunkra a fiú ruhák java részét, néhányat 
máshonnan sikerült szereznünk. A műsor összeállításánál meglepetés 
jelöléssel rögtön az elsők közé tettük programunkat. 
 
www.leanyvarsramli.hu  www.vtgleinwar.eu 
leanyvarsramli@gmail.com  vtgleinwar@invitel.hu 

Dátum Helyszín Rendezvény
1. március 17. Leányvár Böjti koncert templomunkban D
2. március 24. Leányvár Német nyelvű szentmise, kitelepítési emlékezés D
3. március 31. Leányvár Locsoló bál Z
4. április 13. Pusztavám Kórus minősítő D
5. április ?? Leányvár Zsíros kenyeres próba I,F Z
6. május 11. Kesztölc Esküvő (zártkörű) Z
7. május 11. Baj Megyei Gyermekfesztivál ZS, GY
8. május 18. Leányvár VI. Erdély Jenő Dalkörtalálkozó, 40 éves a dalkörünk D
9. május 19. Alsógalla Pünkösdi fellépés I,F,D
10. június 1. Leányvár Zsíros kenyeres próba I,F,GY Z
11. június 2. Leányvár Úr napja (körmenet) D
12. június 6 - 11. Haubern 35 éves a Landjugend Haubern I,F Z
13. július ?? ?? Tánctábor ZS, GY
14. július 7. Kecskéd Megyei Német Nemzetiségi Felnőtt Fesztivál I,F,D Z
15. július 14. Környe Sörfesztivál I,F,D Z
16. augusztus 7. Leányvár Néptáncgála a Klingender Bogen csoporttal I,F Z
17. szeptember ?? ?? Őszi fellépés
18. szeptember 21. Leányvár Falunap Ö Z
19. szeptember 21. Leányvár Falunapi bál
20. október 12. Leányvár Idősek napja ZS, GY
21. október 19. Szomód Zenei Fesztivál I,F
22. november ?? Leányvár Zsíros kenyeres próba I,F Z
23. december 7. Leányvár Mikulás buli Ö Z
24. december 8. Leányvár Sing mit XIII. D
25. december 24. Leányvár Betlehemes koncert D
26. 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 hátrale vő programjai 2013-ban



 Február 9-én havas napra ébredtünk, már szinte megszoktuk a 
környékünkön január elejétől csaknem folyamatosan kitartó fehér leplet. 
Asszonyaink reggeltől gyúrták, kelesztették, sütötték a porcukorral behintett 
farsangi édességet – köszönet nekik érte. Egy-két utolsó simítás elkelt még a 
termeken is, hogy a 15 órás kezdésre minden a helyére kerüljön. A már kopottas 
világot jelentő deszkákat a judo szőnyegek fedték az első két mezítlábas fellépés 
idejére. Mazsola csoportunk ötletes zongorabillentyűket stilizáló fekete-fehér 
harisnyanadrágjaiban egy jobb és egy bal láb volt látható, de nem a szokott 
módon egy személy tulajdonát képezve, hanem szépen sorban pl. egy bal láb 
után egy másik gyermek jobb lába következett ugyanabban a nadrágban és így 
tovább. Vigyázniuk kellett a kis táncosoknak, mert egy valaki borulása esetén 
bekövetkezett volna a dominó effektus. Japános hangzású zenére apró léptekkel 
vonult a felnőtt sereg színes kimonós, fehér arcú csapata a mutatós piros 
legyezőkkel, amelyek emelkedtek, süllyedtek, pörögtek, forogtak, lengedeztek, 
szinte betöltötték az egész teret. A sokféle térforma változás után egyszer csak 
betipegett a harcosokból álló különítmény. Felnőtt fiaink ökleinek suhogása 
lábainak kalimpálása mellett még egy kis lányrablásra is jutott idő a kicsi a rakás 
alaktalanná válás előtt, aztán befejezésként körbeültük a kisasztalt, gésáink kis 
csészékben kínálták az innivalót, amit egy „SZAKÉ” kiáltás után be is dörgöltünk, 
néhány mosoly az arcokra fagyott miután a várt rövidital helyett sima víz folyt le 
a torkokon, de hát ki is gondolhat ilyet; fellépés előtt-alatt szeszes italt 
fogyasztani ☺ Ejnye-bejnye. 
 Gyors szőnyegpakolás után az iskolai csoportjaink vonzották a 
nagyérdemű figyelmét. A kicsik mögé sorakozva – idős embereknek öltözve - a 
13-15 évesek közös Fliegerlied-eléssel tették még színesebbé a koreografált 
táncokat, amiből természetesen szintén ízelítőt adott összes csoportunk. 
Dalkörünk svábos Bummfalva, Bummfalva ott lakom én kezdetű vidám nótával 
zárt csokra zenei kíséret nélkül is jól sikerült. Így hangzott az utolsó strófa: 
  

 „Bummfalva, Bummfalva, dort wohne ich  
 Ott gyártjuk a tejet; Riska und ich.  
 Az Riska lába közt dort ist groß Brust,  
 Amit az tej végett zupfolni musst!” 
 

A jelmezverseny kezdetére muzsikusaink életet leheltek a vezeték nélküli 
mikrofonunkba, ez éppen jókor jött. Felsorakoztak a kisebb-nagyobb gyermekek 
az ötletesnél ötletesebb hacukákban. Volt aki még egy kicsit félősen jött a 
színpadra, de már a kicsik java része is rutinosan teljesítette ezen megmérettetés 
szabályait. A háromtagú zsűri eredményhirdetése után fogyott a sport szelet és a 
fánk is. A tombolahúzás - melynek fődíja ismét egy hagyományos leányvári sváb 
viseletbe öltöztetett baba volt - előtt és után, jutott még idő egy-két táncra is.    
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 Ez is elérkezett, és itt most senkinek a korára vagy házasságban 
eltöltött idejére vagy esetleg a lakott területen belüli sebességkorlátozásra 
gondoljunk. Ötven? Igen ötvenedik alkalommal szerveztünk bált Leányváron! 
 Az első 1996. novemberi Búcsú bálja volt. Az azóta eltelt lassan 17 
évben lehetőségünk nyílt farsang, húsvét, falunap, búcsú és szilveszteri 
mulattságok megtartására. Visszanézve az éveket 1997-től farsang 
alkalmából minden évben sikerült bált tartanunk. Talán a véletlen hozta az 
ötvenediket pont a téltemetés ünnepére.  
 Hosszasan lehetne sorolni a különféle negatívumokat, akadályokat, 
melyek egyes események előtt-alatt megtörténtek, de ezeket mindig felülírta 
a sokkal több pozitívum. Voltunk sokan, néha nagyon sokan, aztán kevesen is 
egy-két alkalommal nagyon kevesen, előttünk célként egy lebegett „aki eljött 
érezze jól magát”! Általában valakitől elhangzik a dicsérő szó, „ez a bál jól 
sikerült”, bennünk lappangva ott motoszkál a mit kéne jobban tennünk kis 
ördöge.  
 A főszereplők és egyben a jó hangulat letéteményesei a zenészek. 
Jöttek hozzánk Csolnokról, Pilisvörösvárról, Nyergesújfaluról, Pilisszántóról, 
Solymárról muzsikusok, 2000 óta a Leányvár Sramli 30 bált játszott. Az 
összes csapat igyekezett a közönség éppen akkor aktuális igényének 
megfelelni, szerencsére az őket minősítő hangok a legritkább esetben voltak 
ledorongolók. 
 Ki már átélte akár egy-két jól sikerült tánclépés okozta felemelő 
érzést, annak nem kell magyarázni a bálok jelentőségét, ki elfogadja magát 
javíthatatlan botlábúként és ez ellen nem is igen hajlandó tenni semmit, 
annak kár is bármiféle magyarázat. Öröm látni a táncparketten azokat a 
párokat, akik az életben is megtalálták egymást és gondolom szomorúság 
lehet táncra termettként a másik kedvéért a bálról lemondani.  
 Pontos statisztikánk nincs a bálokon tánclépésben megtett 
kilométerekről és fajtájáról, volt tangó, keringő, fox, rocky, modern, csárdás, 
sláger és miegyéb; valószínűleg a polka vezet.     
 Locsoló bálunk lehet az 51. a sorban, ha a táncolni-mulatni vágyók is 
úgy gondolják, várjuk őket nagy szeretettel. 
 

„Szólhat a muzsika bármily szépen,  
Tiéd csak akkor lesz, ha szívedet melengeti,  

lelkedet simogatja, lábadat beindítja” 
GT 


