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 Kezdjük az időjárással; a pénteki sátorépítés, színpad 
deszkázás még szép időben zajlott. A szombat délelőtti 
felhőszakadásszerű eső tengerré változtatta a frissen épített színpad 
előtti betonpályát. Méghozzá azért, mert sajnos ez a rész mindkét 
oldalról a közepe felé lejt, ami azt eredményezte, hogy a víz 
egyszerűen befolyt a sátor belseje felé. Délután tartottunk a 
felvonulás elmaradásától, de ez szerencsére nem következett be. A 
vasárnapi szabadtéri mise alatt néha csepergett is, délutánra azonban 
már a napot is láttuk. 
 Összeszorul egy kicsit mindig a gyomrunk, amikor őszi 
rendezvényeink felvonulásának végén haladva aggodalommal 
figyeljük, vajon beférünk-e a sátorba. Most sem volt másként, aztán 
mindenki megtalálta a helyét, sajnos sokaknak csak állóhely jutott. 
Egyszerűen jó érzés volt látni a közönség kitartását. Este fél 
kilenckor, a műsor befejezésekor is ki lehetett volna tenni a „Teltház” 
táblát. A szervezők és a fellépő csoportok rugalmasan 
alkalmazkodtak az eredeti kiíráshoz képest bekövetkezett csúszáshoz, 
amely leginkább táncosaink és a hozzájuk kötődő segítők és 
támogatók köszöntésének volt köszönhető. 
 Sokan voltak kíváncsiak a műsorra és sok fellépő is volt. Már 
tavaly decemberben eldöntöttük és meg is hívtuk a vendégeket. El is 
jött mindenki a németek kivételével. A schönwaldi csoport eredetileg 
repülővel tervezte az útját, amely az árak és az iskolakezdési időpont 
miatt meghiúsult. Egy páran jöttek volna, de ők az éppen erre a 
hétvégére kiírt választásokon tevékenykedtek. Nélkülük is igen 
színvonalas műsort láthatott a közönség. A vörösvári és a csolnoki 



fúvószenekar már a templom előtt és azt követően a felvonulás alatt, 
majd a sátorban is jobbnál jobb számokkal rukkoltak elő.  Csolnokról 
és Vörösvárról táncosokat is láthattunk és jöttek még Szárról, 
Tatabányáról és az erdélyi Magyarlapádról táncegyüttesek. 
Valamennyi csoportot nagy örömmel és hosszas tapssal köszöntött 
publikumunk. 
 Zenekarunk segítségével mi már szerdán elkezdtük a műsorra 
történő felkészülést. Először ezen az estén táncoltunk az új színpadon. 
A beton ugyan nem a legjobb borítás, mégis jó hangulatban próbáltuk 
el a Falunapon bemutatott táncokat. Péntek este a bedeszkázott 
színpadon már a lezáró dobogásokat is visszahallhattuk. Az egyéb 
előkészületek már régóta zajlottak. Kis táncosaink és az oktatóik az 
augusztus végi tánctábor keretein belül elkészítették a sátor díszeit, 
amelyekkel a nagyobbak örömmel ragasztották, akasztgatták tele a 
sátrat.  Szalmabábuinkat nagy gondossággal az éjszakába nyúlva 
tudtuk összehozni. (Egyébként mondhatnánk azt is, hogy száradjon le 
a keze annak, aki a szalmafiú kalapját elvitte magával, de nem 
mondjuk, inkább tisztelettel visszakérjük.) Várszegi Andi erre az 
alkalomra festette az általa elképzelt leányvári falu részletet, amely 
igazi színfoltja lett a 250 éves betelepítés ünnepének. A már említett 
színpad deszkázás nem jelentett különösebb akadályt, könnyen be 
tudtuk fedni a régóta jó szolgálatot tevő raklapokkal. Az ezekre 
felkerülő nagyobb fatáblákon igen jól lehet táncolni, mert nem is 
csúszik nem is tapad. 
   Öröm volt látni a szorgos kezeket, amelyek nemcsak a 
rendezvénysátrat, hanem a kultúrotthonunkat is feldíszítették. 
Tánccsoportunk 10 éve alatt összegyűjtött „ereklyéit” nagy 
gondossággal törölgették, helyezgették el lányaink. A 3642 vetített 
fénykép több mint két óra alatt pörgött körbe.  Jól megfért egymás 
mellett a zamorai mór, a solymári plüss maci, a szári szalma bábúk, a 
nuoroi kis bronz szobor, a sörösüvegen álló németkéri sváb asszony, 
a schönwaldi csecse-becsék, a rengeteg oklevél és minden más 
ajándék.  
 Nem is hinné az ember, hogy pusztán a szombat délutáni 
program lebonyolításához szükséges teljes részletességgel 
összeállított ki-mikor-mit csináljon anyag összeállítása, majd két órát 
vett igénybe. Megérte viszont foglalkozni vele, mert olajozottan 

zajlott minden, elmaradtak a „Tibor most mi legyen” kezdetű 
mondatok. Táncos lendületünkben mindössze a szülinapi tortáról 
feledkeztünk meg, de ezt is gyorsan tudtuk pótolni és jóízűen el is 
fogyasztottuk. A vasárnapi „vetélkedős” délután szervezői rengeteg 
jó ötlettel állították össze a programot. A kicsik-nagyok alkotta 
vegyes csapatok tagjai jól érezték magukat, és teljes egészében 
megvalósult a „részvétel a fontos nem a győzelem” elve. Szabadon 
volt használható az ugrálóvár és a Szlovákiából érkezett lelkes 
pedagógusok segítségével elkészült sok-sok kis ajándéktárgyat is 
ingyen vihették haza készítőik. 
 „Jöjjetek hozzám fáradt emberek”, hallhattuk az éneket a 
vasárnapi szabadtéri misén. Jó néhányan bizony fáradtak voltunk az 
előző napi délután és a hajnalig tartó bál után. A felemelő 
pillanatokért, amelyeknek aktív közreműködője a dorogi 
bányászzenekar és dalkörünk voltak érdemes volt elmenni. 
Plébánosunk prédikációja hitelesen festette le a régi és a mostani kor 
embereinek sok mindenben hasonló sorsát. 
 Ünnepé szerettük volna varázsolni ezt a hétvégét, reméljük 
sikerült! Jó volt látni mini és gyermekcsoportunk lendületes 
előadásait, ifjúsági csoportunkkal mindig nagy öröm a közös tánc. A 
felnőttek olyan koreográfiákat táncoltak, amelyeket még egyáltalán 
nem adtak elő a Falunapon. A menyasszony búcsúztató meghitt 
hangulata még a sátor amúgy zajos világában is érezhető volt. Az 
ünnepnapok eltáncolása után a Döngölős polka igazi csattanója volt a 
műsornak, egyébként ezt most táncoltuk először közönség előtt.  
 Kulisszatitkot árulok el azzal, hogy a Leányvár Sramli egy 
másik még be nem mutatott táncra is felkészült, amelyet végül is nem 
táncoltunk el. Zenészeink most is segítettek abban, hogy minél 
kevesebb gépzene legyen és más csoportot is kísértek. Az esti 
ingyenes bálon jó hangulatot varázsoltak a fiúk a sátorba. Belülről, 
táncos-szervezőként átélve az eseményeket egyszerűen jó volt. 
Örülünk, hogy ismét megvalósíthattuk, átélhettük azt a bizonyos 
oázist: 
 

„ Az ember élete ünnepnapok nélkül 
olyan , mint a sivatag oázisok nélkül.” 


