
Mi várható még az idén? 
 

augusztus 19. Pilisvörösvár Búcsú Felnőtt, Ifjúsági Z 
augusztus 20. Dorog Pályaavató Felnőtt, Ifjúsági Z 
augusztus 21-23. Leányvár Tánctábor Mini, Gyermek, Ifjúsági  
szeptember 1. Budapest Nemzetiségi rendezvény Felnőtt, Ifjúsági Z 
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 

 
Választás 

 
Már megint!? Még szinte ki sem hevertük a parlamenti választások okozta 

hisztériát, máris újabb kaland elé nézünk. 
Polgármestert, képviselőket és német kisebbségi képviselőket kell 

választanunk. Hamarosan megkapja mindenki az ajánló cédulákat, amelyben a német 
kisebbségi önkormányzat ismételt megalakításához szükséges ajánló szelvények is 
megtalálhatók.  

Mindenkit arra kérünk, hogy támogassák azokat a jelölteket, akik 
kultúrcsoportjaink érdekeit is képviselik. Számunkra igen fontos az elmúlt időben 
megtapasztalt segítség mind a „nagy” mind a „kis” önkormányzat részéről.    

 
Falunap szeptemberben. 

 
27-én 18 h   Dupla Kávé koncert 
28-án 15 h  Nemzetiségi Találkozó 

  -Térzene, felvonulás 
  -Néptáncbemutató fúvószenekarokkal 
  -Az öt éves Leányvár Sramli köszöntése  

29-én 16 h  Gyermek színház 
   -Kis Tücsök együttes előadásában 
   Gárdonyi Géza: Cifra mese 

 
Sok szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket a 

sportpályán felállított sátorban. 
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Antwerpen-Schönwald 
 

 Az idei 39. Europeade rendezését Antwerpen városa kapta. 
Innen indult útjára majd negyven éve az a rendezvény, amelyet azóta 
minden évben más-más európai városban tartanak. 
 Zökkenőmentes volt az elindulásunk. Fellépő ruháink, 
csomagjaink, zenészeink felszerelése, sokunk csodálkozására elfért az 
emeletes buszban. Buszvezetőink az egész út folyamán segítőkészek, 
barátságosak voltak. Végig jó tempóban tudtunk haladni, köszönhetően 
a társaság jó tűrőképességének és nem utolsó sorban annak, hogy 
sofőreink sem voltak a lassú haladás hívei. 

Antwerpenben vén Európánk szinte valamennyi országából 
több mint 200 csoport 6000 szereplője adott ízelítőt kultúrájából, 
hagyományaiból és népviseletéből. Az előző két alkalommal kisváros 
volt a rendező, most az egyik legnagyobb kikötőváros lépett elő 
vendéglátóvá. Szervezetten ment minden, de a különböző helyszíneket 
(szállás, ebédlő, stadion, fellépési helyek) csak busszal tudtuk elérni. 
Az egyik napon 100 km-t sikerült megtennünk csak városon belüli 
forgalomban.  

Az idén a nyitóműsorban kaptunk lehetőséget közös táncunk 
bemutatására. Három nagyméretű színpadon 63 pár táncolta egyszerre 
Wenczl József: Vörösvári rezgős polka koreográfiáját. Táncosok, 
zenészek, kísérők és tánccal foglalkozó szakemberek úgy jöttünk ki a 
stadionból, hogy mindenki egy fantasztikus élménnyel gazdagodott. 
Leírhatatlan volt az öröm, és valahol mindenki érezte, jó volt közösen 
képviselni hazánkat, azon belül is saját kultúránkat.  

A további, utcai fellépések is jól sikerültek. Büszkén 
mondhatjuk el, a Leányvári zenekar rajtunk kívül még két 
tánccsoportot is kísért. A tavalyi és a tavalyelőtti szétázós felvonulás 
után szép napos – a helyiek szerint szokatlanul meleg- délután 



vonulhattunk végig Antwerpen egy részének utcáin. Jó pár kilométert 
tettünk meg a közönség tapsa mellett, néhol magyar zászlóval 
integettek nekünk és nyelvünkön szólítottak bennünket. Extra 
fellépésként, a nemzetközi vásárcsarnokból lett ebédlőben rögtönzött 
műsorunk az étkező csoportok körében osztatlan nagy sikert aratott. 

Természetesen volt lehetőségünk civil ruhás megmozdulásokra 
is, nem maradt el a városnézés, Rubens ház látogatás, Europeade egyéb 
rendezvényeinek megtekintése. Többen is kipróbálták a hajnali taxizás 
örömeit, bulikról hazajövet. Érdemes volt elmenni félnapos 
kirándulásra Brüggébe (Bruges). A sok-sok látnivalóra egy normál 
turista talán több időt tud szánni, de nekünk is nagy élményt jelentettek 
a réges-régi házak, templomok, a várost keresztül-kasul átszelő 
folyócska, a belga csokikkal teli édesség boltok, a főtér pazar látványa 
és nem utolsó sorban a csónakázási lehetőség, amelynek keretein belül 
körbe visznek a város legszebb részén. 
  A fiúk éltek a sportcsarnok adta lehetőséggel, minden nap 
aktívan fociztak. Úszásra is volt alkalma mindazoknak, akik a napi 
rengeteg gyaloglás mellett ezt is vállalták. A homokos röplabda pályán, 
hol a labdát ütötték, hol pedig egymást temették be a játékos kedvű 
gyerekek.  

Sokszor hallani nálunk: „nyugatra” csak biztosítással induljunk, 
mert esetleges orvosi ellátásra micsoda nagy pénzeket kell kifizetni. 
Hát ezt most kipróbáltuk, nem készakarva ugyan, de Belgiumban és 
Németországban is dokihoz kellett fordulnunk. Egyik zenészünk feje 
olyan szerencsétlenül találkozott a legnagyobb cintányérral 
(macskaköves úton ráesett), hogy pár öltéssel kórházban kellett 
összevarrni, sofőrünk a fogát hagyta ott a Fekete erdőben, mintegy 
másfél órás fogorvosi küzdelem után. Mindkét esetben rendezni 
akartuk a számlát, lobogtattuk a biztosításunkat –természetes, hogy 
kötöttünk-, de fizetni egyik helyen sem engedtek. Az „ingyenes” orvosi 
ellátásban vagy a megtisztelő vendégszeretetben talán jóval előrébb 
járnak, mint mi. 

Vendégszeretetben nem volt hiányunk Schönwaldban sem. 
Ebben a festői környezetben elhelyezkedő városkában, ahol 2500-an 
élnek és 4000 vendégágyuk van, szinte mindenki kötődik valahogy a 
turizmushoz. Egy tipikus Fekete erdei települést láthattunk, magas 
hegyek között elterülő takaros házak, tisztaság, rengeteg virág, ápolt fű, 
harapnivaló levegő, német precizitás és tehenek.    

A buszunknak nem nagyon ízlett a meredek hegyeken való 
közlekedés, de nekünk annál inkább az a helyi speciális 
húskészítményekből álló vacsora, amit egy 1000 m magasan lévő 
„Bauernhof”-ban kaptunk. Vendéglátóink tiszteletére előkerültek a 
hangszerek, majd a muzsikálás után egy traktor utánfutójával a helyi 
gazda fuvarozott bennünket szálláshelyünkre. Szerencsére tribergi 
ifjúsági szálláson lévő pörgősfoci asztal egy labdát mindig adott, így 
ingyen mehettek a „csocsó” meccsek. 

Egy kis szeletét láthattuk itt is csak az idegenforgalmi 
nevezetességeknek. A Fekete-erdő múzeum megtekintése után 
Németország legnagyobb vízesésénél volt alkalmunk elázni, amely fel 
is borította a délutánra tervezett lovaglást és a sísáncok meglátogatását.    

Zenés felvonulással kezdődött az esti program, közösen a 
„Heimatverein Schönwald” tagjaival tettünk egy rövid kört a kakukkos 
óra szülőfalujában. Megcsodálhattuk vendéglátóink régi ruháit, magas 
kalapjait, láthattuk táncaikat, hallhattuk énekeiket. Táncosaink a 
csúszós színpad és a mögöttük álló megterhelő hét ellenére a tőlük 
elvárható magas színvonalon oldották meg feladatukat. Zenészeink 
nagy sikert arattak a műsor utáni játékukkal is. 

Sajnos a szeptemberi falunapunk olyan időpontban van, 
amelyre az idén nem tudnak időt szakítani, de ígéretük szerint jövőre el 
tudnak jönni hozzánk egy itteni közös szereplés erejéig. 

Másnap reggel (31-én) megnézhettük a Duna egyik kis 
patakocskáját, majd rövid vásárlás után indultunk haza, útközben jókat 
falatozhattunk a vendéglátóink által készített kolbászból és kenyérből. 
Hajnal kettőkor népes csapat fogadott bennünket Leányváron, akinek 
lehetősége volt átaludhatta szinte az egész napot. 

Köszönet a táncosoknak, zenészeknek, kísérőknek, 
támogatóknak, meghívóinknak, hogy ismét felejthetetlen szép 
élményekben lehetett részünk. 

 


