
Programok 2006-ban 
 

1 február 25. Leányvár Táncos Falufarsang Ö Z

2 március 19. Pilisvörösvár Törpék tánca M  

3 március 25. Leányvár III. Erdély Jenő Dalkörtalálkozó F, D Z

4 május 20. Tata Megyei Nemzetiségi Fesztivál F, I, D Z

5 7.16-7.26 Zamora Europeade  F,I Z

6 szeptember 23. Alsógalla Szüreti rendezvény F,I Z

7 szeptember 30. Leányvár Falunap, ha lesz Ö Z

8 október 14. Leányvár Műsoros beszámoló 2002-2006, vacsora Ö Z

9 december 9. Leányvár Mikulás buli Ö Z

    

 Jelmagyarázat: M= Mini tánccsoport   

  GY= Gyermektánccsoport   
  I= Ifjúsági tánccsoport   
  F= Felnőtt tánccsoport   
  D= Dalkör   
  Z= Zenekar   
  Ö= Összes csoportot érintő program   

 
 

Leanyvarsramli.hu 
 
 Elkészült zenekarunk honlapja! Köszönet érte Kollár Lászlónak 
és Für Dávidnak, akik a rendelkezésükre álló anyagokból a lehető 
legjobbat hozták ki. 

Az elkészült szó helyett talán inkább az elindultat kellett volna 
használni, mert ez egy örökös mindig frissítésre szoruló „műfaj”. 
Nyilván lehet kritikával élni, de örülnünk kell az indulásnak, viszont 
nem szabad megelégednünk és hagynunk az információkat eme kezdeti 
stádiumban. 

Könnyű lenne csak a zenészeinkre hagyni az egészet, 
csináljátok, ahogy akarjátok jelszóval. Inkább kérjük mindenki 
segítségét: alakítsuk közösen a leanyvarsramli.hu-t! 

 
 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári német nemzetiségi kultúrcsoportok lapja 

 
VII. évfolyam, 43. szám 

2006. március 
 

  

TV-ztünk 
 
 Mitől lenne ez figyelemre méltó cím, hiszen nap mint nap 
megtehetjük, viszont talán keveseknek adatik meg, amit táncosaink 
átélhettek, egy stúdióban élő műsor szereplői lehettünk!  

Érdekes volt az a fél nap, amit a Magyar Televízió székházában 
tölthettünk. Az élő adásban való szerepléstől tartottunk egy kicsit, de 
miután próbaképpen betáncolhattuk a rendelkezésünkre álló 
„színpadot” és láttuk, minden megy a maga útján, levetkőztük 
aggályainkat. 
 Látszott a stábon a mindennapi rutin. Mindenki végezte a 
dolgát, nyugodtnak tűntek kapkodásnak jelét sem tapasztaltuk. Az 
általunk zűrösnek látott stúdió a kimenő adásban, amelyet a fodrászok 
és sminkesek szobájában nézhettünk, rendezettnek tűnt. Az épületen 
belül először körbe vezettek, hogy el ne tévedjünk, majd időszakos 
ellenőrzéseket/tájékoztatásokat kaptunk az öltözőnkben. 
 Misik Hajni ilyen lassan még életében nem font hajat, történt 
ugyanis, hogy már a műsor elején el kellet kezdenie és miránk csak az 
adás végén került sor. Türelmesen vártunk, majd beosontunk a kamerák 
közé és a gyártásvezető akkurátus jelzésére máris kezdődhetett az első 
tánc. Azt sem tudtuk hová nézzünk, hiszen a 4-5 operatőr folyamatosan 
vett bennünket. Pörgés-forgás közben néha láthattuk magunkat az adást 
mutató több készülék egyikében. Ezután riportok következtek, csak 
úgy lazán előre semmit sem megbeszélve a kérdezőkkel. 
 Majd következett az, amitől féltünk: indult az újabb tánc, 
egyszer csak nem hallottuk a zenét, azt hittük vége a műsornak, de nem 
így történt. Pár másodperc szünet után újra szólt a muzsika, no nem az 
és nem onnan amely abbamaradt. Táncosaink rögtönzése az adott 
szituációban remekül sikerült. 

Biztos sokan nézték az MTV-2 aznapi családi magazinját, mert 
többen is jelezték felénk „jó volt látni benneteket a TV-ben is”.  



Egyesület 
 
 Talán sokukban még felrémlik a 2000-ben megalakított, majd a 
legfelsőbb bíróság által megszűntnek nyilvánított saját egyesületünk 
kálváriája. Ez már a múlté! 
 Megalakult és egy majdani bírósági bejegyzésre vár az észak 
magyarországi sváb tánccsoportok egyesülete. Piliscsabán több mint 
húsz csoport képviselte magát, köztük Leányvár is.  

Wenczl József és Manninger Miklós neve garancia a megfelelő 
szakmai háttérhez. A több csoportot összekapcsoló egyesület az egyre 
inkább előtérbe kerülő régiós gondolkozás miatt vált időszerűvé. Azóta 
Soroksáron több alapító csoport részvételével már létre is jött az első 
kis fesztivál, amelyet majd nyáron egy nagyobb szabású követ 
„Schwabenfest” címmel Pilisvörösváron. 
 

Vendégfogadás 
 

 Január második szombatján küldöttségek érkeztek az egész 
országból a budapesti kongresszusi központba, hogy megtekintsék a 
magyarországi németek gálaműsorát.  
 A színvonalas bemutató után megyénk két busznyi képviselőjét 
Leányváron a kultúrotthonban láttuk vendégül. Vacsora után egy rövid 
fellépés erejéig csoportjaink szórakoztatták megyénk német kisebbségi 
aktivistáit. (Egy köszönőlevelet olvashatnak a másik oldalon.) 
 

Táncos Farsang 
 

 Tudom rég volt már (egy hónapja), de egyszerűen időhiány 
miatt nem tudtam foglalkozni eddig az idei farsangunkkal. Kicsit 
összetorlódtak a dolgaink! Természetesen szeretnénk megköszönni a 
szereplők és a segítők aktív részvételét az immár 10-ik táncos 
farsangunkon, amelyen a 250-ik fellépésünknek és a 30-ik általunk 
rendezett bálnak örülhettünk. 
 A Leányvár Sramli segítségével 130 000,- Ft-os bevételt 
könyvelhettünk el, amelyet kultúrcsoportjaink kiadásainak fedezéséhez 
adunk. 

Köszönjük a támogatást! 

 


