
Egy utcai fellépésünk volt szombaton, de ezt sajnos az eső félbeszakította. Utána 
persze hétágra sütött a nap. Tehát, az időjárás kiszámíthatatlan Dániában. 
Visszatérve a szálláshelyre úgy döntöttünk, hogy nem érdemes átöltözni, inkább 
elfogyasztottuk a régi, jól bevált, hamisíthatatlan „dobozost”. Egy nagy parkban 
kellet találkozni az összes Europeade résztvevőnek /kb.180 csoport /. Miközben 
várakoztunk és beszélgettünk alkalomszerűen esni kezdett. A derék portugál 
zenészek rákezdtek és következhetett a tánc az esőben… Miután végre elállt, mi is 
beálltunk a felvonulók hosszú sorába. Rég láttam ennyi boldog és mosolygós 
embert egy helyen. Mindenki integetett. Délután összeültünk és megünnepeltük 
Misik Hajni születésnapját, Gáspár Kinga névnapját, ettünk, ittunk és Tibor 
köszönetet mondott mindazoknak, akik lehetővé tették dániai utunkat. Aznap este 
a biatorbágyi nagyfúvós adott egy műsort és nyerte el a közönség tetszését. Az 
utolsó napra maradt nagy fellépésünk. A záró rendezvényen táncoltuk el három 
színpadon a  harasztiakkal, száriakkal, a tatabányaiakkal és a biatorbágyiakkal a 
hosszított Zenész polkát. 
Igaz ez csak három perc, de nagy szó, hogy egyáltalán helyet kaptunk a 
főműsoridőben. Van olyan csoport, amelyik egyáltalán nem szerepelhetett a 
főműsoridőben. Erre a fellépésre már délelőtt volt egy közös próba. Utolsó este 
néhányan körbeültünk és énekelgettünk, beszélgettünk. Hétfőn reggel tíz órára 
beszéltük meg az indulást. Kis késéssel vágtunk neki Legolandnek. A délutánt ott 
töltöttük, és csodás épületeket, figurákat láttunk. Ezután már tényleg hazafelé 
vettük az irányt, ekkor nem álltunk meg, csak négyóránként. Hatalmas segítség 
volt, hogy vezetőnek egy magyar származású házaspárt kaptunk, akik még 
kötelességükön túl is kalauzoltak minket. Köszönjük nekik! 

Kellemes és vidám napokat töltöttünk együtt ismerősökkel és addig 
ismeretlenekkel. 

Reméljük jövőre eleget tudunk tenni a meghívásnak, és találkozunk a 38. 
Europeade-en. 
 

Domavári Zsanett 
 
 

Sok szeretettel várunk mindenkit  
november 18-án szombaton 20 órától 

 a Kultúrotthonban tartandó 
Búcsú bálon. 

 
Muzsikál a Leányvár Sramli 

 fellép tánccsoportunk. 
 

A bál bevételével a leányvári sportegyesületet támogatjuk. 
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Boldog Szülinapot! 
 

Szeptember 29-én és 30-án ünnepeltük a tánccsoport 
5 éves fennállását. Ez egy rövid idő az emberi élethez 
képest, viszont számunkra 5 év kemény munkája, öröme és 
bánata. Sokan jöttek és sokan mentek, de minden nehézség 
ellenére a tánccsoport tovább működött. Ez köszönhető a 
Szakmár Rozi néninek, a Tibornak, a Józsi bácsinak és a 
sok segítőnek, akikre mindig számíthattunk. Jó volt látni, 
hogy ez nem csak egy kis belső ünnepség volt a táncosok 
szórakoztatására és önmutogatására. Együtt léptek fel a 
leányvári csoportok, az énekkar, a zenekar és a teakör. A 
meghívott vendégeink igazán színvonalas produkciót 
nyújtottak. Ám az igazi poén a tánccsoportok közös tánca 
volt. Több mint 150 táncos lépett fel egyszerre a 
színpadon. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A nyár folyamán két alkalommal is külföldre utazhattunk. Most ezekről 
olvashatunk néhány mondatban. 
 

Németországban jártunk 
 

Ezt az utazást már mindenki nagy izgalommal várta. Hetekkel előtte 
tervezgettük az utat, és sokan már napokkal az utazás előtt elkezdtek csomagolni, 
nehogy itthon maradjon valami. Végül elérkezett a nagy nap. 2000. július 23-án 
hajnali 4 órakor volt a gyülekező a Kultúrotthon előtt. Mindenki berakta kis 
csomagját a buszba, és irány a nagyvilág! Az utat mindenki egy kicsit hosszúnak 
találta, de ennek ellenére mindenkinek jó volt a hangulata. Útunkat 2 óránként 
megszakítottuk egy kis pihenővel. Péntek estére már meg is érkeztünk 
Künzelsauba. A helyiek már nagyon vártak minket. Aznap estére nem volt 
tervezve semmilyen program, így mindenki kipihenhette magát a hosszú út után. 
Másnap reggel egy kis városnézésre voltunk hivatalosak, amit mindenki nagyon 
élvezett. Utána ellátogattunk az autómúzeumba, ami szintén érdekes volt, majd 
következett egy kastélylátogatás egy nagyon kedves idegenvezetővel. Ezután a  
programokkal zsúfolt délelőtt után megebédeltünk a „főhadiszálláson”. Estére egy 
fellépés volt betervezve, de kérdésessé vált, mivel egész nap esett az eső. A 
fellépés végül is nem maradt el, csak a táncosok korlátozott mennyiségben léptek 
fel. A fellépés sikeres volt, a közönség hálás. A fellépés után mindenki átöltözött, 
és visszatért kis „családjához” vagy ott maradhatott az esti programon. Vasárnap 
reggel egy misén volt jelenésünk, így volt lehetőségünk megtekinteni a 375 éves 
templomot. A mise után megebédeltünk, majd egy nagyobb fellépés következett, 
ahol minden táncunkat előadtuk. A fellépés kicsit fárasztóbb volt, mint az előző 
napi, azonban akinek még ezek után is maradt egy kis energiája, megnézhette az 
esti programot, de időben le kellett feküdnie, hiszen másnap reggel indulnunk 
kellett haza. Másnap reggel 10 óra körül indultunk el. 
Előtte mindenki elbúcsúzott németországi családjától, majd a busz kis hazánk felé 
vette az irányt. Visszafele az út természetesen rövidebbnek tûnt, de utunkat 
hazafelé is 2 óránként szakítottuk meg. Mikor átléptük a magyar határt, mindenki 
megrohamozta a telefonfülkéket, hogy tudassa az otthoniakkal, még életben van. 
Az aggódó szülők már a Bécsi út széléről lesték a buszt, s mikor megpillantották, 
minden szülő megkönnyebbült, és rengeteg kérdéssel bombázták meg a 
gyerekeiket. Volt azonban, akit nem kellet kérdezni, mondta fáradhatatlanul a 
jobbnál jobb történeteket. 
 Azt hiszem, remek és élményekben gazdag út volt. Köszönjük azoknak, 
akik segítettek, hogy ez az út létrejöjjön, köszönjük a német családoknak, hogy 
„elvállaltak” minket, és köszönjük a sofőröknek, hogy kivittek minket, és hogy 
épségben, hiánytalanul hazahoztak mindannyiunkat. 
       

      Hatala Judit 
 

 
 

DÁNIA 
 

Már mindenki izgatottan várta az indulás napját. Hónapokkal, hetekkel 
ezelőtt szövögettük terveinket a nagy úttal kapcsolatban. Aztán végre elérkezett a 
nagy nap. Tán még hétfőn délelőtt sokan sürgölődtek kisebb-nagyobb csomagjaik 
felett, nehogy bármi is kimaradjon. Este fél 12-kor találkoztunk a Kultúrotthon 
előtt. Persze már akkor megvolt a hangulat. A busz kissé késésben volt, melyet 
akkor még természetesnek vettünk, ugyanis először a száriak és a tatabányaiak 
szálltak fel. De amikor megcsörrent Tibor mobilja, megtudtuk, hogy probléma van 
a busszal és még senki sem tudja, mikor indulhatunk végre. Mindannyiunkat 
hazaküldtek egy utolsó otthoni alvásra, majd tűzriadóként jött a hír: Mehetünk! 
Úgy hajnali 4 óra körül végre nekivághattunk az ismeretlennek. Illetve neki 
vághattunk volna, de először Komáromba álltunk meg bepakolni a bőröndöket az 
utánfutóba. De tudtuk, hogy a kezdeti nehézségek ellenére egy felejthetetlen és 
életre szóló közös élményben lesz részünk. És most már tényleg jöhetnek a 
kilométerek! Minden negyedik órában álltunk meg „pihenni”. A kilenc órás 
kényszerpihenőnket pedig egy németországi iskola tornatermében töltöttük, 
kedden éjjel, nem messze a német-dán határtól. Szerdán a kora esti órákban 
érkeztünk meg Horsensbe, ahol mindenek előtt regisztráltak minket Parkhallen-
ben. Már ekkor a parkolóban az összes bejelentkezésre váró európai nagyon 
barátságos és vidám volt a hosszú és fárasztó út ellenére. Majd elfoglaltuk 
szálláshelyünket egy hatalmas dán iskolában. A fiúk persze rögtön kiszúrták 
maguknak a focipályát. Első este sétálni indultunk, ám rettenetesen hideg és szeles 
volt az idő. Majd a vacsora és a kicsomagolás után aránylag elég korán „ágyba” 
bújtunk. /Hát persze, ilyenkor felemelő érzés volt vízszintesbe kerülni egy átlagos 
szivacson! / Csütörtök délelőtt városnézés következett, sokat barangoltunk, és 
megállapítottuk, hogy ez a város tiszta, rendezett, a természet gyönyörű, és 
egyetlen ház sincs bevakolva! Ebéd után nem sokkal készülnünk kellett az 
Europeade nyitó rendezvényére, mely egy hatalmas sport stadionban volt, itt 
sokféle nemzetiséggel és népviselettel találkozhattunk. Természetesen nekünk is 
be kellett öltöznünk. Majd vacsi után következhetett az első nagy buli, tetszés 
szerint a szálláshelyen vagy a Radhustorvet színhelyén. A pénteki nap is 
mozgalmas és eseményekkel teli volt, mert délelőtt uszodába lehetett menni vagy 
egy tengerparti sétára. De aki akart még lustálkodhatott egyet. Ebéd után meg 
iparkodnunk kellett, nehogy elkéssünk első dániai fellépésünkről. A vasútállomás 
előtt táncoltunk, a szári kicsik és a dunaharasztiak után. És persze óriási tömeg 
volt! Este is lehetett válogatni a programok közül, de talán a leglátványosabb a 
Barrage koncert volt, mely igen szórakoztató showt adott az ír zene világából. Ám 
a Barrage koncert után is lehetett folytatni a szórakozást az iskolában, ahol 
könnyen összebarátkoztunk a spanyolokkal, észtekkel, írekkel és a balga 
belgákkal. Különösen a spanyoloktól tanulhattunk meg érdekes „körtáncokat” és 
egyéb nevetőizom erősítő gyakorlatokat. Mindezekre jó bizonyíték a kb.6 órás 
videofelvétel, mely néha már-már kandi kamerának is nevezhető. Az egész éjszaka 
tartó buli után kissé nehézkes volt a reggeli ébredés, ezért egyesek inkább le sem 
feküdtek.  


