
Mi várható még az idén? 
 

június 1. Piliscsév Megyei Nemzetiségi Fesztivál Felnőtt, Ifjúsági Z 
07.23-08.01. Antwerpen Europeade Felnőtt, Ifjúsági Z 
augusztus 19. Pilisvörösvár Búcsú Felnőtt, Ifjúsági Z 
augusztus 19-24. Leányvár Tánctábor Mini, Gyermek, Ifjúsági  
szeptember 21. Szár Szüreti rendezvény Felnőtt, Ifjúsági Z 
szeptember 28. Leányvár Falunap (5 éves a Leányvár Sramli) Mindenki Z 
október 5. Felsőgalla Szüreti rendezvény Felnőtt, Ifjúsági Z 
október 26. Csepel Országos felnőtt tánc döntő Felnőtt Z 
december 7. Leányvár Mikulás buli Mindenki Z 

 
Egyesület 

 
Régóta vártunk a Legfelsőbb Bíróság döntésére, amely végre 

megérkezett. Sajnos, mint ahogy várni lehetett arra szólította fel a 
Komárom-Esztergom Megyei Főügyészséget, hogy egyesületünket 
csak egy új eljárás keretein belül indíthatjuk újra. 

Tehát a két évvel ezelőtti elhatározásunkat egy teljesen új 
egyesület megalakításával valósíthatjuk meg. Kérünk mindenkit az 
alábbi táblázat kitöltésére és május 31-ig történő visszaküldésére. 

 

 
 

TÁNC – DAL – ZENE 
A leányvári kulturális egyesület lapja 

2002. május 
 
 

Gyerekek 
 

 Április utolsó két szombatján gyerekeink Pilisszentkereszten és 
Pilisszentivánon léptek fel. Mindkét helyre évek óta járunk, tesszük ezt 
most már a „második” generációval.  
 Második generáció, ez így kimondva nagy szavaknak tűnik, 
gondoljunk azonban bele, olyan gyerekek szerepeltek, akik hét éve 
kicsik voltak vagy éppen hogy megszülettek. Újabb hét év elteltével 
reményeink szerint ők majd az akkori ifjúsági csoport tagjai lesznek. 
Beszélhetünk generációváltásról, hiszen a mai nyolcadikosok és még 
inkább az általános iskolából kikerülő diákok magukat legkevésbé sem 
tartják gyereknek. Hét éve táncoló fiataljaink közül sokan léptek át már 
az ifjúsági és néhányan a felnőtt korosztályba. 

Gyermektánccsoportunk tagjai igazi kis csapatként lépnek fel, 
színpadi viselkedésük nagyon fegyelmezett a róluk alkotott összkép 
igen kedvező. Mozgáskultúrájuk változásával egyre nehezebb táncokat 
gyakorolnak, de a gyermeketűdök is egyre szebb és jobb lesz.  

Andit és Lindát jó látni a színpad mellett, hiszen olyan segíteni 
akarás tükröződik mindkettőjükön, hogy gyermekeinket már ezzel is 
átjuttatják az esetleges nehézségeken. A próbákon megtanult és sokat 
gyakorolt lépéseket, táncelemeket a kicsik magabiztosan minden 
félelem nélkül mutatják be. 

Szentivánon nyugodtan állíthatjuk, hogy magasan fölé 
emelkedtek minden csoportnak. Tánc és énektudásuk, ruházatuk, a 
lányok hajviselete, a színpadi viselkedésük büszkeséggel töltötte el a 
szülőket, nagyszülőket, csoportvezetőket. 

 
Jó volt ott lenni és látni benneteket, csak így tovább! 
 

IGEN NEM
Szükséges az egyesület megalapítása.
Az egyesület alapító tagja kívánok lenni. 
Gyermekem az egyesület alapító tagja lesz.
Megalakulás után lépek be.
Gyermekem lép be a megalakulás után.
Az egyesület elnökségi tagja kívánok lenni. 
Elnökségbe javasolt személyek: 



Pünkösd 
 
Amióta visszakaptuk ezt az egyházi ünnepünket, minden évben 

sok meghívást kapunk erre a napra. Nem volt ez másként az idén sem 
és most sem tehettünk másként, minthogy az első felkérő 
meghívásának teszünk eleget. 

Sok helyen jártunk már az elmúlt évek alatt, természetesen 
vannak olyan települések, ahol már többször megfordultunk, nagyjából 
előre tudjuk mire számíthatunk. Pünkösd vasárnapján Vértessomlón 
léptünk fel. Voltunk már kétszer is ebben a nagyon szép, rendezett igen 
tiszta falucskában. 1996-ban sportcsarnokukban léphettünk fel, 1998-
ben szabadtéren táncolhattunk, most pedig egy sátor jelentette 
fellépésünk színhelyét. 

Más a varázsa a „falusi” kultúrháznak, a szabadtéri (néha 
színpad nélküli) fellépésnek, a városi színházteremnek, a 
sportcsarnoknak és megint más a sátor hangulata. 

Többen jártunk már itt az előző két alkalommal és tudtuk, 
éreztük jó helyre megyünk, akik még nem voltak itt, most 
tapasztalhatták a közönség igazi mélyről jövő szimpátiáját.  Mit sem ér 
a ragyogó színházterem, a jól tapadó nem billegő szépen megvilágított 
nagy színpad, a tökéletesen kierősített zenekar, a tehetséges táncosok, 
ha a közönség nem „vevő” az előadásra.  

A ragyogó színházterem helyett sörpadoknál ülő és körben álló 
embereket láttunk a füvön, a színpad kicsi volt, csúszott, billegett és 
lejtett, zenekarunk nem volt kierősítve, táncosaink ott voltak és egyre 
jobban táncoltak érezve a közönség magával ragadó erejét. 

„Itt csak azokat fogadjuk így,  
akik szívből táncolnak és ti így tettétek” 

– mondta valaki az előadás után, aki bevallása szerint most látott 
bennünket először. Mondták ezt azon a helyen, ahol évek óta 
működnek a hagyományápoló kultúrcsoportok, ahol a régi helyi viselet 
igen takaros, ahol pünkösdkor volt régi szokásokat is felelevenítenek, 
ahol a vendéggel rögtön szóba elegyednek. Ezek után természetesen a 
vendéglátás sem hagyott maga után kívánnivalót. 
 Pedig furcsán kezdődött a délutáni rendezvény, hiszen 
háromnegyed órát álltunk a tűző napon, drukkolva a fadöntőknek. 
Történt ugyanis, hogy a somlói táncos legényeket megviccelendő 
valakik bebetonozták a ledöntendő májusfát.  

Europeade 2002, Antwerpen  
 

 A nyári kaland egyre közeledik, ez lemérhető azon is, hogy 
mostanában jártunkban, keltünkben ki-ki egy-egy rövid 
visszaemlékezéssel hol a dán, hol a spanyol útra tereli a szót. 
 Két hónap múlva  ismét indulunk és Európa legnagyobb folklór 
találkozóján képviseljük Leányvárt. Hazafelé jövet Schönwaldba 
(Németország, Feketeerdő) megyünk egy rövid fellépésre.  
 Az eredetileg tervezett piliscsabai 8 táncosból öten visszaléptek, 
ezeket a helyeket pótolnunk kell. Elsősorban táncosokat (a 
gyermekcsoportból is) szeretnénk vinni, de természetesen segítő 
kísérőkre is nagy szükségünk lesz.  Kérjük mindazokat, akik tudják 
vállalni a 27 000,- Ft-os hozzájárulást és szeretnének velünk eljönni 
Antwerpenbe, azt jelezzék legkésőbb június 5-ig.  T.:33/487-126. 

Néhány adat: Július 22-én indulunk, érkezésünk augusztus 1-én 
várható. Szállás és teljes ellátás biztosított, csak az oda-vissza útra kell 
gondoskodni élelemről. Hálózsákot és némi költőpénzt kell 
mindenkinek hoznia.  

Jó hangulat, kevés alvás, sok buli várható! 
 

Az alábbi rész kitöltésével  is segítheti munkánkat. Köszönjük  
 
Véleményem, módosító javaslataim, ötleteim a kultúrcsoportok 
működésével kapcsolatban: 


