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Tánckezdet 

 
 Az augusztusban lezajlott tánctábor alkalmából már látszott, hogy új 
csoport indítási szándékunk jogosnak bizonyult. Sok kis gyermek vett részt és 
papírra is vetette a tapasztaltakat. Ki-ki más megközelítésbıl értékelt, de 
mindenkinek tetszett e néhány nap. Talán ez a legfontosabb, érezzük jól 
magunkat a felkészüléskor, próbáinkon, rendezvényeinken és a 
fellépéseinken. 
 A szeptemberben ránk köszöntı szaharai melegben élhettük át a 2008-
2009-es tanév kezdését. Nekünk (kultúrcsoportok tagjainak) is „évkezdet” ez 
a hónap, hiszen a nyári pihenı után ismét elkezdıdnek próbáink, a szereplési 
lehetıségekhez igazítjuk hétvégéinket. Zenészeink azonban ebben az évben 
sem nagyon pihenhettek az esküvık és az egyéb felkérések okán.  
 Sokaknak az idei tanévkezdet, tánckezdetet is jelentett. Sok új kis 
lábacska néha még kicsit ütemtelenül lépkedve kezdte meg a pörgıs éveket. A 
legkisebbek már nem a minik, hanem a MAZSOLÁK. Szóval akkor most 
hogy is van ez? Hát valahogy így: 
 
Név Korosztály Próba Oktatók 
Mazsola 5-7 év Péntek 17:00 Misik Hajnalka, Hatala Judit,  

Várszegi Andrea 
Mini 8-10 év Szombat 9:00 Misik Hajnalka, Hatala Judit 
Gyermek 11-14 év Csütörtök 18:15  Gáspár Linda, Hutera Erzsébet 
Ifjúsági 15-19 év Csütörtök 19:15  Gáspár Linda, Gáspár Tibor 
Felnıtt 20 évtıl Péntek 19:30 Wenczl József 

Természetesen itt-ott átlógnak néhányan egyik csoportból a másikba, 
lehetnek túlkorosak vagy éppen korkedvezményezettek.  

Többször mondtuk, leírtuk, minden csoportunk tudja fogadni az év 
közben jelentkezıket, tehát pörögjön fel mindenki! 
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Indián nyár helyett késı ısz 
 

 Visszanézve a fényképeket, videót és hétfın meghallgatva a dági polgármestert a 
szeptember 6-i fellépés jól sikerült. Sajnos nem írhattam ezt; fellépésünket, mert a gonosz PP 
(parlagfő pollen) levert a lábamról.   
 A következı hetek már a falunapi felkészülés utolsó mozzanatai voltak. 
Megbeszélések, e-mailek, SMS-esek, telefonálgatások, egyeztetések, emlékezések. Ment 
minden a maga útján, de mik ezek az emlékezések? 10 éve történt dolgokra gondoltunk 
vissza, no nem arra, hogy akkor 1998-ban választások voltak, hanem egy Hagyományırzı 
Lakodalom képei villantak elénk; nem arra, hogy akkor 1998-ban lett leaszfaltozva az 
Erzsébet utca, hanem egy cirkuszi sátrat láttunk állni a salakos pályán, amelynek belsejében 
nagy betőkkel írtuk ki „Gyógyulj meg Évi”.  
 A lakodalom fényképei egész nyáron át láthatóak voltak a kultúrotthon kistermében. 
Végignézve a képeket könnyen lemérhetıvé vált, hogy ki, mint változott meg. A gyerekek 
azóta felnıtté váltak, a fiatalok megemberesedtek, a közepesek egyre inkább ıszülnek. 
Néhány képrıl olyanok is tekintenek felénk, kik már nincsenek közöttünk. 98 ıszén a 
jótékonysági rendezvényünk, melyet egy akkor beteg táncosunkért szerveztünk, teremtette 
meg a falunapok alapját. A nulláról kellett mindent megvalósítanunk, semmi „sátras” 
tapasztalatunk nem volt, viszont sok önkéntes segítséget kaptunk. 
 Az emlékezés nosztalgikus élményébıl visszazökkentünk a mába. A falu 
közmunkásainak és a kultúrotthon alkalmazottainak segítségével zajlott a színpad burkolása 
és bontása, az események közötti takarítás, rámolás. Táncosaink a díszítésben jeleskedtek, 
polgármesterünk sem volt rest felmászni a magas létrára és feltenni a fényszórókat. A 
növényeket ismét, mint évek óta mindig Juhoséktól kaptuk.  
 Jöhetett is a péntek este. A kölcsönzıbıl bérelt gázzal mőködı meleg levegı befúvó 
készülékek nagyon jó szolgálatot tettek. Leányvári mazsorettjeink vagy majoretteink (melyik 
is a helyes írása?) elıször mutatkoztak be a Falunap keretein belül, majd egy kis 
táncbemutatót tartott az Adenssa Dance Club (Kazinczyék biztosan nagyon örülnének eme 
szép névnek). Mondhatni manapság ez a trendi, minél hangzatosabb, minél idegenebb, minél 
angolosabb, annál jobban eszi a nép. Szerencsére a Szalai Trió zenészei a két gitárral és a 
dobbal nemcsak a külföldi számokból válogattak. Éjfélig le sem jöttek a színpadról, ezt a 
kisszámú, de lelkes közönség nagyra értékelte. A zenekar költségeit fele-fele arányban 
polgármesterünk és kultúrcsoportjaink saját jószántukból fizették! 
 Másnap délután úgy jártunk, mint a galambászok; ég felé fordított tekintettel, de mi 
nem a galambjainkat kémleltük, hanem a felhık vonulásából próbáltuk meg kitalálni, vajon 
lesz felvonulás vagy sem. Szerencsére nem lett semmi az égi áldásból, így a vörösvári 
fúvósok nyugodtan muzsikálhattak a templomkertben. A tavalyi hibánkból okulva most egy 
kis szabadtéri erısítéssel is készültünk. Az általános iskola kisdiákjainak nyárbúcsúztató, 
ıszköszöntı versikéit jól hallottuk. Plébánosunk szép szavak kíséretében áldotta meg 
terményeinket. A kissé hidegben, ne is szépítsük, a novemberre emlékeztetı idıjárási 
körülmények között a felvonulás szereplıi gyorsan megtalálták a helyüket és már indultunk is 
a sátor felé jó hosszú sorban. 
 Mikor beérkeztünk a sátorba mindenki meglepıdött. A főtıberendezéseknek 
köszönhetıen szinte meleg volt bent. Érdi Julika vállalta a narrátor szerepét ezen a délutánon, 
ı köszöntötte a nézıket, vendégeket. Ezután Tóth János polgármester megnyitóját hallhattuk, 
a színpadon egy szép csokor virággal köszönte meg Szakmár Jánosnénak a tíz évvel ezelıtti 

lakodalmas létrehozását, majd Wenczl József koreográfust is elismerésében részesítette az 
évek óta tartó munkájáért. 
 Felnıtt és ifjúsági táncosaink a Menyasszony búcsúztató bemutatásával ismét sokak 
szemébe csaltak könnyet. A vörösvári fúvósok mősorában a ritkán hallható számok és a már 
ismertek jól csengve fértek meg egymással. Kis falunknak is van már majorette csoportja, az 
utcai vonulásnál és a színpadon is ügyesek voltak. Két harmonikásunk kíséretével dalkörünk 
hangzásvilága megváltozott, Fódi János vezénylésével az összhatás egyre jobb lesz. Mini 
táncosainkat az sem zavarta meg, hogy zenekarunk a Gyermeketődöknél egy ismétléssel 
kevesebbet játszott. Mazsoláink is lehetıséget kaptak, bár most még csak a kacsatáncra 
forogtak, de a közönségnek így is tetszettek. A sorban gyermektáncosaink következtek, akik 
egyre több olyan koreográfiát sajátítanak el, amelyet a nagyobbak is táncolnak, a színpadon 
ezek bemutatásában természetesen a gyerekek elınyt élveznek, a nagyobbaknak kell mást 
választaniuk. Alsógallásról egy olyan dalkör érkezett, akik szívesen táncolnak is. Dalaikkal és 
táncaikkal méltán nyerték el a közönség bíztató tapsát. A judosok bemutatója ütemesen 
zajlott, láthattuk a különféle dobásokat, sajnos egy kis baleset is történt, mint késıbb kiderült 
egy fiú újtörést szenvedett (jobbulást kívánunk Ricsinek). 2005 óta köszöntjük azokat a 
táncosokat és 2007 óta azokat a zenészeket, akik 10 éve tevékenykednek közöttünk. Ebben az 
évben Csizmadia Edina, Berényi Réka, Frank Richárd és Kelenföldi Csaba vehették át emlék 
kerámiáinkat. Gratulálunk nekik és kívánunk további szép sikereket. Az ifjúságiak lendületes 
elıadása a felnıtteknek is feladta a leckét, de állták a sarat. A közös Zenész polkát három 
csoport táncolhatta a színpadon, sajnos a Fináléval nem fértünk el mindannyian és mivel a 
sátor 5 m-rel rövidebb volt, mint tavaly; a betonon sem jutott hely a zenekarunk elıtt. A 
Leányvár Sramli a délutáni kísérıi szerepkörbıl a színpadon felszerelkezve az est további 
részének fıszereplıjévé lépett elı. A hajnali háromig tartó bálon lehettünk volna többen is, 
aki viszont megtisztelt bennünket jelenlétével, az szemmel láthatóan jól érezte magát. 
Vasárnap délelıtt csak a nagyon elszántak asztaliteniszeztek, csocsóztak, dartsoztak, 
sakkoztak és próbálták az ezüst golyókat a kicsihez minél közelebb juttatni.  
 Jövıre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a főthetı sátor reklámozására! Reméljük 
többen leszünk! 
 Egy héttel késıbb, 9.27-ére, a pilisvörösvári szüreti felvonulásra kaptunk meghívást. 
A lovasokkal, kocsikkal, szüreti kellékekkel, hintóval, bíróval és bírónéval, zenekarokkal és 
táncosokkal Vörösvár utcáin végighaladó rendkívül hosszú menetet mindenütt szeretettel, a 
kocsmáknál enni- és innivalóval is fogadták. Reméljük az autósok sem bosszankodtak, akik a 
10-es út lezárása miatt a dugóban ültek. A gimnázium udvarára érve a színpad elıtt a szabad 
ég alatt foglalhatott mindenki helyet. Az idıjárás most sem fogadott bennünket kegyeibe, esni 
ugyan nem esett, viszont legalább hideg volt. A szereplık rövid mősort adtak, mi is ezt tettük. 
Sajnos a színpad méretét alulbecsültük és az egyik szám megválasztásával nagy hibát 
követtünk el. Tizenhárom párral a Sváb bállal nehezen fértünk el a színpadon, a nagy 
körökkel alig-alig boldogultunk. A színpad hátsó részénél egy fiú táncosunk leesett és 
magával rántotta a függönyt és az azt tartó 2m-es acélcsövet. A muzsika szólt és táncoltunk is 
tovább, de a döbbenet az arcokról csak akkor váltott mosolygásra miután mindenki láthatta, a 
leesınek nincs különösebb baja az ijedtségen kívül.   
 Ennyi fért bele a pokoli hıséggel kezdıdı és már-már téli napokra emlékeztetıen 
folytatódó szeptemberbe. Az indián nyár vagy közkedveltebb nevén, az idısebb hölgyek 
nyara, szóval a vénasszonyok nyara, talán majd októberben jeleskedik és hoz nekünk igazi 
kellemes napsütéses heteket. 
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