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Kérjük Önöket, fogadják el meghívásunkat. 

Részvételükkel hozzájárulnak tánccsoportunk és zenekarunk  
egyre szélesedő kapcsolatainak ápolásához. 

 
Előre is köszönjük! 

 
 

Választás 2006! 
 

Köszönjük annak a 224 leányvári lakosnak, akik feliratkoztak a helyi jegyzékre és így 
lehetővé tették, hogy községünkben az őszi választásokon ismét szavazhatunk a 

német kisebbségi önkormányzat képviselőjelöltjeire. 
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Zamora  
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Naplószerű összeállításban így fest a 6600 km-es út: 
  

7.15. szombat 
17 órakor már javában pakoltuk a buszra dolgainkat a hosszú útra. Sokféle 

szempont szerint kellett összecsomagolnunk, hiszen úticélunk a spanyolországi 
Zamora eléréséig igen változatos programoknak néztünk elé.  

18 órára tervezett indulásunkat sikerült megvalósítani. Köszönhettük ezt az 
új Neoplan busz nagy csomagtartójának, a szintén új és hatalmas utánfutónak és a 
gördülékenyen működő bepakolásnak. 

7.16. vasárnap 
9 óra után néhány perccel az első buszon töltött hosszú éjszakát követően 

(mindenki eszik, de még inkább iszik és hangosan beszél, énekel) megérkeztünk Rust 
városába. Szerencsénkre ezen a napon az Europaparkban Fekete-erdei napot tartottak, 
ahova a Heimatverein Schönwald hathatós közbenjárására bennünket is meghívtak. 
Nem kellett mást tennünk, csak átvenni a belépőinket és kitűzőinket, majd fogni a 
fellépéshez, felvonuláshoz szükséges dolgainkat és indulhattunk befelé. Mindenki 
maga választhatott az érdekesebbnél-érdekesebb hinták, vonatok, csónakok, 
hullámvasutak és más egyéb szórakoztató eszközök közül. A parkra jellemző 
méretekből adódóan eleinte alig-alig láttuk egymást.  

15 óra 30 perckor elindult a színes felvonulás a rengeteg szereplő 
részvételével. Itt már mindenkinek volt mesélni valója az átélt élmények kapcsán. 
Szerencsére a rekkenő hőségben nem tartott sokáig a vonulás. Az élményparkban 
közben elkészítették a világ legnagyobb Fekete-erdő tortáját, amelyből óriási szeletek 
jutottak nekünk is. 

19 óra 30 perckor kezdődött fél órás táncbemutatónk, amelyet egy ráadás 
számmal kellett befejeznünk. 

22 óra után érkeztünk meg az általunk már ismert schönwaldi szállásunkra. 
7.17. hétfő 
7 óra 30 percig maradhattunk az iskolához tartozó sportcsarnokban, mivel az 

itteni gyermekek még ilyenkor iskolába járnak.  A már szokásosnak nevezhető 
svédasztalos reggeli után megbeszéltük a lehetséges programokat. 

10 órakor Hans Georg Schmidt polgármester vezetésével megtekintettük és 
meg is másztuk a síugró sáncokat. Ezután aki akart elmehetett a strandra, vagy 
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választhatta a közel 12 km-es gyalogtúrát. A strandra „Jó napot” jelszóval mindenki 
ingyen bejuthatott, a túrázók is remekül szórakoztak. 

16 órakor egy kis vásárlás után folytattuk utunkat. Útvonalunk: Lyon, 
Montpelier, Toulouse, San Sebastian. Sejtettük, hogy valaminek történni kell a 
busszal vagy az utánfutóval. Most éppen az utánfutó egyik kereke lett defektes, de 
nagyon. Az autópályán állva, ültünk a buszon és drukkoltunk buszvezetőinknek, akik 
hamar megoldották a „nem tervezett” kerékcserét. 

7.18. kedd 
14 órakor -22 órás utazás után- érkeztünk meg San Sebastianba a Vizcayai-

öböl gyöngyszeméhez. Nem volt nehéz megtalálni a homokos óceánpartot, 
buszunkkal megállni már nem volt olyan egyszerű feladat. A nap hátralevő részét itt 
eltölteni nem volt nehéz feladat. A fürdőzés és az esti város megtekintése kellemesen 
zajlott. A hullámok nagyságának szempontjából jól jött az esti vihar, hiszen mielőtt 
elkezdett esni a két-három méter magas hullámokon jól szórakoztunk. 

7.19. szerda 
0 órakor egyenest Madrid felé vettük utunkat, amely esős-viharos volt. Oda-

vissza ez volt az egyetlen csapadékos szakaszunk. Egyébként mindenhol 30 fok feletti 
nem ritkán inkább a 40 fok felé közelítő értékeket láthattunk és tapasztaltunk. 

10 órakor már a spanyol 3,5 milliós főváros 12 légkondicionált metrójának 
egyikén haladtunk a város központja felé. Jó páran csak a Real Madrid labdarúgó 
csapatának stadionjáig tartottak velünk, majd a metrót elhagyva szétszéledt mindenki. 
A rövid idő ellenére sok nevezetességet meg tudtunk nézni. Érdekes volt, hogy 
csapatunk nagy része különféle helyekről visszaindulva ugyanazon a szerelvényen 
utazva értük el buszunk parkolóhelyét. 

14 óra 15 perckor startoltunk Zamora irányába. Öt éve jártunk már ezen a 
környéken, de mégis új utakon mentünk, mert szinte teljes egészében elkészült a San 
Sebastian-Madrid-Zamora háromszög autópálya hálózata mintegy 1100 km hosszan! 

19 órakor egy régi-új Zamorába térhettünk vissza a XII-XIII. századi 
templomok, kastély és más műemlékek mellett egy útjaiban megújult új 
lakóépületekkel, egyetemmel és egy kb. 15 000 fő befogadására alkalmas foci 
stadionnal kibővült kisváros fogadott bennünket. A regisztrációnál megsüvegelték a 
70-es létszámunkat, amelyből származott is egy kis kalamajka. Az elhelyezésünkkel 
kapcsolatban nehezen találtuk meg a közös nevezőt a szervezőkkel. Ők egy ideig 
ragaszkodtak a több szobába és két épületbe történő kisebb (4-8 fős) csoportos 
elszállásolás lehetőségéhez. Sajnos egy órás várakozás ellenére sem került elő a helyi 
kísérőnk, aki nevéből ítélve (valamilyen Balázs) magyar lett volna. Az ideiglenes 
vezetőnk elvitt bennünket a szállásunkra, ahol ki kellett harcolnunk, hogy egy 60 fős 
„hálószobába” alhassunk. Ugyanebben az iskolában voltunk 5 éve is. A kipakolás 
helyett vacsorázni mentünk. Egy hatalmas légkondicionált sátorban oldották meg az 
összes ebéd és vacsora ellátást, a reggelit mindenki a szálláshelyén kapta. Igazi 
meglepetés volt a gyors kiszolgálás és a tartalmas étel.  

Sajnos a kipakolással, elhelyezkedéssel, tisztálkodással igencsak 
megcsúsztunk, így a 16 év alatti takarodó hajnali kettő órára tolódott.  Néhányan még 
ezután az időpont után sem találták meg magukon  a kikapcsoló gombot! Ráadásul 
egy kisgyermekekkel érkező belga csapat szomszédságába kerültünk, akik az első 
pillanattól kezdve folyamatosan csendre próbáltak bennünket inteni. Nem sikerült 
nekik az általuk kitalált csendszabály betartatása! 

19 óra 30 perckor egy nagyon rövid „bábus” kezdő műsor után első 
szereplőként léphetünk fel, szerencsére 16 párunknak a középső nagyszínpadot 
jelölték ki. Kicsit korai volt az időpont, a nézőtér napsütötte részén nem lehetett 
megmaradni, az árnyékos helyeken kb. 8-9000 néző foglalt helyet. Wenczl József  
Pilisvörösvári rezgős polkáját a közönség hálásan fogadta.  

23 órától bepakolás a buszba. Ezt is egy kis szervezéssel tudtuk csak 
megoldani. A hálószobánk emeletes ágyainak felső szintjén alvók mentek el előbb 
zuhanyozni, addig az alsó szint csomagolt, majd csere következett.  

24 órakor elindultunk visszafelé. 
7.24. hétfő 
Tulajdonképpen eseménytelen utunk lehetett volna San Sebastianig, mert a 

többség a Zamora vége táblát már nem láthatta, hiszen elaludt. Nem így történt, az 
autópályáról letereltek bennünket és egy vasúti átjárónál arra ébredtünk, hogy erős 
hanghatások közepette buszunk fennakadt a síneken. Az a néhány másodperc, amíg a 
busz megemelte magát és szép lassan továbbment az ébren levőknek óráknak tűnt. 

9 órakor mi nyitottuk a szabadstrandot, láthattuk, hogy speciális gépekkel 
miként szedik össze a szemetet és tömörítik, szinte kisimítják a homokot. A víz 
kellemes, bár most egy kicsit piszkosabb volt, mint az előző héten. Vihar sem akart 
kerekedni, így a hullámzás sem volt annyira aktív, de ifjúsági táncosaink által látott –
látni vélt- cápauszony egyesekben borzongós riadalmat keltett. Ifjaink ismételten 
megpróbálkoztak strandfociban legyőzni az „idősebbeket”, de megint csak a rutin 
diadalmaskodott. 

17 órakor indultunk el a Fekete-erdő irányába, és csak mentünk, mentünk… 
7.25. kedd 
… és még mindig mentünk, mentünk egy kis német dugó közbeiktatásával 
14 óra 30 perckor megérkeztünk Schönwaldba, egy rövid ugrálós strandolás 

a Freibad-ban, majd kávé és sütemény, na meg azért egy kis szafaládé a magyaroknak 
19 óra 30 perckor fellépéseink zárása képpen egy órás műsort adtunk 

Schonach-ban, egy nem túl nagy létszámú, de lelkes közönségnek. Megnéztük a 
Heimatverein kis műsorát a télen szándékos gyújtogatás áldozatául esett 
Reinerstonihof mellett. 

24 óra előtt átalakítottuk szálláshellyé a sportcsarnokot, szerencsénkre az ott 
levő küzdősport szőnyegek kiválóan alkalmasak a buszon gyötört testek 
kinyújtóztatására. 

7.26. szerda 
8 órakor reggeli, egy kis bevásárlás, indulás. Fiúknak erősebb, lányoknak 

gyengébb Fekete-erdei pálinka kiosztása bátorításként a hazafelé útra. (A fiúk és 
lányok jelző természetesen csak a tizennyolc évüket betöltött és szabad akaratukból 
pálinkát kóstoló személyekre vonatkozik!)  

18 órakor, vagy valamikor ilyentájt páros fényképek készítése az egymás 
mellett ülőkről a korábbi útjaink hagyományának megfelelően. Még a buszon sokan 
elmondták értékelésüket a mikrofonba, nem is kellett különösebb unszolás hozzá. Az 
elégedettség és a köszönet hangja szólt mindenkiből! 

7.27. csütörtök 
2 óra 30 perckor megérkeztünk Leányvárra, pakoltunk, hazaértünk, aludtunk, 

aludtunk… 
G.T. 



7.22. szombat 
8 órától mindennapi reggeli tevékenységek kiegészülve néhány igen 

„elfáradt” ember felkeltésével, elindításával. 
 10 óra 50 perckor szereplés a Fórum nevű helyen. Ez minden Europeade kis 
központja, ahol a jelenlegi és a elkövetkező egy-két helyszín (ez most éppen Horsens 
–2007/Dánia- és Martigny –2008/Svájc-) ingyenes vagy kis pénzzel megvásárolható 
portékákkal kedveskedik a szereplőknek és nézőknek. Itt mindig megtalálható egy 
épített színpad, hangosítással és ülőhelyekkel kialakított nézőtér is van. 25 perces 
lehetőséget kaptunk a szereplésre, amely után hauberni barátaink nemcsak tapssal, de 
egy kis innivalóval is kedveskedtek nekünk. Megvártuk a solymári csoport 
szereplését, akik most először vettek részt ezen a rendezvényen.  
 11 órakor minden csoport két hivatalos képviselője megkapta a város és a 
szervezők ajándékait, ill. itt adhattuk mi is át az általunk hozottakat. 
 18 óra 30 perckor az aréna melletti téren felsorakoztunk, minden csoport 
megkereste a maga tábláját. 

19 óra 30 perckor elindult a városon keresztül kb. 2 km hosszan az összes 
szereplő részvételével az ünnepi felvonulás. Az út mentén végig nagy tömeg várta az 
órákon keresztül menetelő színes csoportokat. A sort az Europeade elnöksége a helyi 
polgármester és képviselők nyitották, akik a tribünhöz érve leültek és végigtapsoltak 
az összes hátralevő csoportnak. Miután minket is köszöntöttek a tribünnél - magyar 
szavakkal is – volt időnk elkészíteni egy  
csoportképet, sőt egy templom előtt elhaladva az éppen akkor kijövő ifjú párt is 
zenével tudtuk köszönteni. Ilyenkor esély sincsen a lezárt város miatt buszra várni, 
ezért gyalog tettük meg szállásunkig az utat. 
 21 óra 30 perckor zenekarunk elkezdte az éjszakai bál 30 perces műsorának 
összecsiszolását. Körbe ülve-állva őket érezni lehettet, hogy komolyan veszik ezt a 
lehetőséget, koncentráltan gyorsan haladtak, a rázósabb részeket elismételték, az 
ismétléseket pontosították. 
 7.23. vasárnap 
 0 óra 45 perckor indult el a csapat, az ifjúsági táncosok a különleges 
alkalomra való tekintettel engedélyt kaptak a bálon való részvételre. Zamora egyik 
legnagyobb terén felállított színpadán 8 zenekart választottak ki, akik félórás 
programjaikkal szórakoztatták a helyi nézőket és az ide látogató csoportok tagjait.  
Nemcsak zenészeink izgultak, mi is szorítottunk nekik. 
 2 óra 30 perckor végre a Leányvár Sramli állt a színpadon. A dühöngő 
részen a jelenlevő magyar csoportokból és elsősorban a hauberniekből alakult ki a 
buzdító csapat. Zenészeink és a színpad előttiek felejthetetlen pillanatokat varázsoltak 
a spanyol éjszakába. 
 Reggel mindenki aludt, délelőtt nem volt teendőnk, hiszen ilyenkor már csak 
egy mise és a záróünnepély szerepel a programok között.  
 18 óra 30 perckor elindultunk a stadionba, megkerestük a bejáratot, 
zenészeinket ismételten nem akarták beengedni a nehéz cuccos kapunál. Szerencsére 
egy éppen arra járó rendező meggyőzte a konok biztonsági őrt és bemehettek. 
Táncosaink egy másik helyen kérdezés nélkül bejutottak Egy kis egyeztetés után 
kiderült, hogy a szervezők a gyerekektől egy integetős, szaladgálós ugrálós 
bevonulást szeretnének, így is lett. 

7.20. csütörtök 
8 órától egy kis sorban állás a reggeliért. Vezetőnk még nem jelentkezett, így 

magunknak kell kitalálni az indulási időpontokat és szabad programjainkat. 
10 órától hajfonás és készülődés első fellépésünkre. 
12 óra 30 perckor utcai fellépés a város több kijelölt fellépőhelyének 

egyikén.  A félórás műsor zajos sikert aratott. Ifjúsági csoportunk fellépés utáni 
értékelése is egy kicsit zajosabbra sikerült. Átélték a „nagyok” vagyunk majd csak 
megoldjuk a táncokat rutinból című történetet, - ami mint általában mindig- most is 
sok rontással tarkított gyengécske teljesítményhez vezetett. Becsületükre legyen 
mondva, ezután megemberelték magukat és szépen teljesítették az előttünk álló 
feladatokat.  

Sváb ruhában indultunk ebédelni, ahol nagy örömünkre találkoztunk a 
központhoz gyalog két-három percre lakó hauberni ismerőseinkkel. Délután 
városnézés ill. ingyenes strandlátogatás kezdődött. 

21 óra 30 perckor a 43. Europeade hivatalos megnyitó ünnepsége kezdődött 
a stadionban. A Leányvár Sramli és a szári muzsikusok közösen kísérték a szári, majd 
később a zsámbéki tánccsoportokat.  

7.21. péntek 
2 órától igazi örömzenélés tanúi lehettünk. A szomszéd épületbe 

megérkeztek a solymári zenészek, bár a hangszereik elzárva maradtak, de a mieinkkel 
felváltva boldogultak. Csatlakozott egy német harmonikás is a csapathoz. Nem kellett 
kotta, valaki elkezdett játszani egy számot a többiek pedig játszottak vele. A terület 
szinte alkalmatlan volt a tánchoz, mégis együtt táncolt spanyol, német, belga, magyar. 
Szerencsére nem hívta senki a rendőrséget, így jó pár órát tarthatott a buli. 

8 órától a program hasonlóan kezdődött, mint a tegnapi. Reggeli, hajfonás, 
készülődés, vezető nélküliség. 

12 óra 30 perckor utcai fellépés egy másik helyen, ahol a sétáló utca 
tömegében kellett magunknak tánchelyet vágnunk. Innentől kezdve a Landjugend 
Haubern csapat tagjai folyamatosan nyomon követték fellépéseinket. A műsor közben 
keresett meg egy szervező azon kéréssel, hogy zenekarunk elvállalna-e egy félórás 
muzsikálást az Europeade bálon. Összenéztünk és bólintottunk.    

Ebéd előtti spontán zenés bevonulást szerveztünk az étkező sátorba, itt 
sajnos nem engedtek bennünket az étkezők közé elvegyülni, hanem áttereltek minket 
egy kosárlabda csarnokba, ahol VIP ellátásban részesültünk.  

17 óra zenekarunk megtekinthette az esti szereplésük helyszínét. Ez nem volt 
más mint a bikaviadalok arénája. 

21 óra 30 perckor érkeztünk a kórusok és zenekarok estélyének helyszínére, 
ahol már több száz méteres sor várt a bebocsátásra. Szerencsére egy kis várakozás 
után elindult a sor és pár perc alatt bejutottunk a nézőtérre. A torreádor és a bika 
helyén is ültek a meghívott és kiemelt vendégek. Erre a helyre került egy színpad is. 
Eredetileg ezen a pódiumon kellett volna játszani zenészeinknek is. A műsorbeosztás 
rejtelmei mégis a színpadként is üzemelő nézőtérre sorolta muzsikusainkat, ahol a 
dobfelszerelések elhelyezése igencsak nehéz feladatnak bizonyult. Bár a kiírás a 
Leányvár Sramlinak szólt a műsor szerint, azonban a száriaknak is lehetőséget 
biztosítottunk a közös műsorra. Nagy ováció közepette játszották végig a zenész 
polka című számot. 



 


