
Mi várható még az idén? 
 

augusztus 19. Piliscsaba Szent István Napok Felnőtt, ifjúsági  
augusztus 21-26 Leányvár Tánctábor  Mini, Gyermek, Ifjúsági  
augusztus 26. Eger XIII. Agria Néptáncfesztivál Felnőtt, ifjúsági Z 
szeptember 2. Dorog Tájház avatás Felnőtt  
szeptember 8. Leányvár Megyei Német Kultúrfesztivál Felnőtt, Dalkör Z 
szeptember 16. Biatorbágy Fesztivál Felnőtt Z 
november 17. Leányvár Búcsú bál  ? Z 
november 24. Tatabánya Megyei Táncfesztivál Felnőtt Z 
december 8. Leányvár Mikulás buli  Mindenki Z 

 
 

Sok szeretettel meghívjuk 2001. szeptember 8-án 13h-tól a 
Komárom-Esztergom Megyei 

Német Nemzetiségi Kultúrfesztiválra. 
 

Fellépő együttesek: 
 
Dalkörök 

Alsógalla  Máriahalom 
Csolnok   Tarján 
Dunaszentmiklós  Tát 
Kecskéd   Várgesztes 
Környe   Vértessomló 
Leányvár       

 
Fúvószenekarok 

Bauer Hosen  Leányvár 
Csolnok   Tát 
Dorog   Vértessomló 
Kecskéd   

 
Tánccsoportok 

Alsógalla  Kecskéd 
Csolnok   Leányvár 
Dunaszentmiklós  Vértessomló 
Felsőgalla 

 
20h-tól a Leányvár Sramli muzsikájára 

hajnalig tartó Bál kezdődik. 

 
TÁNC – DAL – ZENE 

A leányvári kulturális egyesület lapja 
2001. augusztus 

 
 

Erdély-Zamora 
 

A címről ítélve a tisztelt olvasó azt is hiheti, hogy a cikk íróját is jól 
megnyomta a nyári kánikula, holott csak tánccsoportjaink közelmúltban 
lezajlott külföldi útjaira szerettem volna utalni. 

A magyarlapádi Rapó táncegyüttes és Pirospántlikás zenekar nagy 
sikerrel szerepelt falunkban 1998-ban és 2000-ben. Többször beszéltünk már 
az általuk rendezett tánctábor meglátogatásáról. Az idei évben sikerült 
programjainkat egyeztetni. A leányvári képviselőtestület tagjainak és 
házastársaiknak kíséretében töltött el ifjúsági tánccsoportunk egy hetet 
Erdélyben. A táj magával ragadó szépségét nem kell ecsetelni azok előtt, 
akik látták már a Békás-szorost, Gyilkos-tavat, parajdi sóbányát, Segesvárt, 
Kolozsvárt, Csíkszeredát és még azt a sok szép helyet, amit módunkban volt 
megcsodálni.   

A változatos programok mellett jutott idő focira és természetesen 
éjszakába nyúló szórakozásra, beszélgetésre, kártyázásra, éneklésre is. 
Felnőttek és gyerekek egyaránt jól tűrték a fárasztó utazás és a megváltozott 
körülmények okozta „bonyodalmakat”. Jó volt egy fedél alatt lenni, de 
amikor kisebb-nagyobb csoportokban szétszórva voltunk, az sem jelentett 
gondot. 
  A magyarlapádi tánctáborban próbálgattuk a helyi táncspecialitásokat 
ellesni, megtanulni, de a másfajta zenei és tánckultúra elsajátítására jóval 
több időt és energiát kellene fordítani. Jókat nevettek rajtunk a helyi fiatalok, 
mikor látták botladozó próbálkozásainkat, majd mi is ugyanezt tettük, látva 
az ő polka lépéseiket. Több szinten folyt a különféle környékbeli táncok és 
énekek elsajátítása a kezdőktől a profikig. Gyermeki sajátosságból adódóan 
fiataljaink gyorsan összebarátkoztak a hasonló korú helybeliekkel és 
szemmel láthatóan jól érezték magukat.  

A tanácsosok (nálunk képviselőknek hívjuk őket) és a polgármester 
igyekeztek mindent megtenni annak érdekében, hogy kis „küldöttségünk” jól 
érezze magát.  A gálaműsort végignézve örülhettünk a közönség mindenkit 
szívesen fogadó tapsának. Színpadra lépett környékbeli román, cigány, helyi 



magyar és Magyarországról jött sváb csoport, és valamennyien otthon 
érezhettük magunkat a nyelvi, kulturális és egyéb különbözőségek ellenére. 

Hazafelé elmondhattuk, hogy jól összemelegedett a társaság és ezt 
nemcsak a busz elromlott légkondicionálója okozta. Sofőrünk furcsa 
viselkedése volt néha negatívum az úton, aki egy ideig úgy hitte, hogy mi 
vagyunk érte és nem pedig fordítva.  
 Valamennyiünk nevében köszönet illeti Bánffy Miklóst, aki egy jó 
szülő gondosságával tervezte meg utunkat odafigyelve az apró részletekre is. 

 
  
Lehet párhuzamokat vonni és összehasonlítani a spanyolországi utunkat az 
erdélyivel, de mindkettőt átélve és a kettő közötti igen rövid idő ellenére sem 
tenném meg szívesen. Más tájak, körülmények, emberek fogadtak bennünket 
„nyugati” utunkon.  
 Nem maradt el a kalandos indulás, bár a tavalyi „busz cserélőshöz” 
képest az idén csak a táncos ruhák és csomagjaink begyömöszölése jelentett 
némi gondot. Sofőrjeink néha morgós, ravasz viselkedése ellenére 
mindenféle „ütközés” nélkül sikerült eltöltenünk időnket a buszon. Az első 
éjszakai „most mindent megiszunk” hangulat után, a későbbi hajnali 
fekvések okozta alváshiányunkat igyekezett mindenki pótolni a buszon, de 
nem hiányozhatott a szokásos kártyázás, beszélgetés, eszem-iszom, egymás 
ugratása sem. 
 Négy országon keresztül haladva (Ausztria, Olasz, Francia, Spanyol) 
kapkodtuk fejünket, hogy éppen melyik pénznemben tudunk fizetni. Jövőre 
az utazók ilyen gondjai megoldódhatnak az Euro bevezetésével. Kalandos 
szűk utakon jutottunk el első szálláshelyünkig, többször taps és ováció 
köszöntötte az éppen vezető sofőrt egy éles kanyar bevétele után. 
Tisztálkodásra és rövid alvásra szánt pihenőink Savonában és Toulouseban 
beváltották a hozzájuk fűzött reményeinket. Az egyik helyen „tömegszállás” 
jellegű, míg a másikon három ágyas légkondicionált szobákban lehettünk. 
 Szép utunk volt, hiszen láttuk az Alpokat, a Földközi tengert, a 
Pireneusokat, az Atlanti-óceánt. Spanyolország western hangulatú vidékén 
csodálkozva nézhettünk körbe Zamora városában. Régi templomok, kastély, 
sikátorok, keskeny kőhíd, szép sétáló utcák (sok kis kocsma), jó meleg, 
valamint spanyol lazaság fogadott bennünket. Az első napi ebéd körüli 

bonyodalmaktól eltekintve, hamar megszoktuk körülményeinket. Itt 
jegyezném meg, hogy közel 5 000 résztvevője volt a 38. Europeade 
rendezvénynek, tehát a tapasztalt negatívumok elenyészőek voltak a nagy 
létszámhoz képest.  

Zenészeink két éjjel is játszottak az iskolában elszállásolt szereplők 
örömére a rendőrök aggodalmának ellenére. A spanyol „szigorral” ránk 
erőltetett hajnali iskola bezárás már az első nap megdőlt, hiszen a portugálok 
segítségével az ablakon keresztül közlekedhetett, aki akart.  
 Városnézések, szereplések, uszodalátogatások, vásárolgatások, 
nappali és éjszakai programok mellett 2-3 óra alvásra is volt idő. Sajnos a 
színpompás 187 csoport részvételével elkezdett felvonulást ismét 
szétkergette az eső. Minket két ház közötti szűk részre tereltek a nézők, ahol 
bőrig ázott zenekarunk és táncosaink révén nagyon jó hangulat kerekedett, a 
Víva Espana dallamára együtt énekeltünk a meghatódott spanyolokkal. 
 Zenészeink a biatorbágyi fúvószenekar fellépéseit is segítették, de 
önállóan három tánccsoporttal közösen spontán adott műsorunknak is nagy 
sikere volt.  A záró programban kapott rövid idejű fellépésünk a piliscsabai, 
tatabányai, dunaharaszti és biatorbágyi táncosokkal közösen ismét jól 
sikerült. Külön öröm számunkra, hogy Wenczl József koreográfus is el tudott 
jönni velünk. Az utolsó, szinte mindenki által ébren eltöltött éjszaka után 
ugyanazon az útvonalon, óceáni és tengeri fürdőzéseket és egy padovai 
városnézést is beiktatva tértünk haza.   
 Akárcsak tavaly Dániában az idén is átéltük a közönségtől kapott 
szíves fogadtatást, a csoportok közötti mosolygós, baráti hangulatot és a 
közös élmények egész sorát.  
 Támogatóink segítsége nélkül nem tudtunk volna eljutni az idén sem 
külföldre, ezért nekik külön köszönet jár. Marika néninek (Tatabánya) a 
szálláshelyek elintézése miatt jár köszönetünk. Zenészeink és táncosaink 
vállalták az anyagi hozzájárulást és a „pénzkeresős” rendezvényeken való 
fellépések sorát.  

Közös erőfeszítéseinknek köszönhetően az összes résztvevőnek 
sikerült egy életre szóló nagyon szép élményt szerezni Erdélyben és 
Zamorában. 

 
 
 

Gáspár Tibor 


