
Örömünket az idei Falunapon a jó idő alapozta meg. A szombat 
reggeli esős ébredés után a délelőtt kikandikáló napocska 
délutánra igazi, ragyogást hozott. Végeláthatatlan sorban 
kígyóztunk a templomkerti terményáldás és német nyelvű vers 
után a sátorig. Nyitó táncunkban a hazai közönség előtt is 
bemutatkozott négy új kis táncosunk (Bianka, Petra, Andris és 
Sanci), akik felnőtt táncaink gyermek szólóit fogják táncolni az 
elkövetkező pár évben (később elbúcsúztattuk az eddigi 
szólósainkat: Krisztit, Vikit, Ferit és Marcit). Rövid köszöntő 
beszédek után szomszédjaink a Piliscsévi Szlovák Asszonykórus 
majd a Dorogi Bányász Fúvószenekar kezdte a délutáni fesztivált. 
Egy kicsit távolabbi szomszédunk a Pilisvörösvári Táncegyüttes 
következett a sorban. A színpadot utánuk a leányvári kis és nagy 
gyermekek foglalták el táncaikkal. A Csúzi Nefelejcs kórus 
asszonyait helyi mazsorettjeink kislányai követték, majd a 
Leányvári Dalkört hallhattuk. 2004 után ismét elfogadta 
meghívásunkat a Landjugend Haubern, Németország Hessen 
tartományának egyik kiemelkedő táncegyüttese. Az ünnepeltek 
köszöntésével szinte teljesen megtelt a színpad, jutott virág, 
emléklap, bon-bon, plakett és egyéb ajándék sokaknak. 
Hagyományainkhoz híven, ezen sorok között is ki kell emelnünk 
és meg kell említenünk egy-két nevet; 10 éve táncol Várszegi 
Andrea, 10 éve muzsikál Kosztka Viktor, 15 táncos évért bronz 
plakettet kapott: Gáspár Linda, Gáspárrné Gerli Márta, Szabó 
Tünde, Wenczl József és Gáspár Tibor, Grosz Anikónak egy 
későbbi időpontban fogjuk átadni elegáns logónkat. Linda 10 éves 
táncoktatói tevékenységéről is megemlékeztünk. Az ünneplést 
tánccal folytattuk, a befejező két koreográfiát 44 leányvári táncos 
pörögte végig színpadunkon. A délutáni műsor befejezése az 
asztal méretű tűzijátékos torta elfogyasztása volt, majd a Die 
Spatzen muzsikájára hajnalig mulattunk. 

Túl vagyunk 15 táncos éven, amire büszkén tekinthetünk vissza.
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Túl vagyunk az 50 000-en; hú ez szép, de miben is? A külföldi 
útjaink során megtett kilométerek számában. Erre az adatra 
éppen ott a hatalmas Dél-Tiroli hegyek övezte kis városban volt 
kíváncsi egyik táncosunk. Kapásból mondtam, hogy kb. 50e lehet, 
aztán hazatérve ellenőriztem le az adatot, ami a nyilvántartásom 
szerint 51 521 km. Meg volt a 24., azaz még nem értük el ezen 
utunkon a 25. külföldi kiruccanásunkat (Bozen volt pont a 
huszonnegyedik). 334 a következő szám, ami a táncos 
fellépéseink mennyiségét jelzi. Itt meg kell jegyeznem, hogy a 
külföldi utakon nem számolgatjuk az ottani szereplések számát 
(ez Bozenben pl. 4 volt), hanem minden ilyen alkalmat egynek 
veszünk. 41-et mondok! Rendben, de ez mihez köthető? A 
Leányváron általunk szervezett bálok mutatója, ebből 25-öt a 
Leányvár Sramli játszott. 90 azon magyarországi települések 
száma, ahova meghívást kaptunk és az ezekhez megtett 
kilométer: 17 274. És végül, de nem utolsó sorban 433 szoknyát 
varrt eddig a Lízi mama. Ica mama és csapata által szaggatott 
nokedlik mennyiségéről nincs pontos kimutatásunk, így ezt 
közzétenni nem áll módunkban! Nem is beszélve a mostanában 
készülő digitális fényképek számáról. Megbecsülhetetlenül magas 
az a szám, amely a masinák exponáló gombját megnyomó 
mutatóujj mozdulatot mutatná. Az videokazettákon, DVD-ken, 
számítógépek tárolóin fellelhető filmek megtekintése is több 
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napot venne igénybe. Fogalmunk sincs, hogy a próbákon, 
fellépéseken elkövetett táncos lépéseinkkel hányszor tudtuk volna 
megkerülni bolygónkat és nyílván még sok mindent nem tudunk 
pontosan, számokkal kifejezhetően dokumentálni. 

 Immár tizenöt éve annak, hogy Wenczl Józsi egy piliscsabai 
gyermekpárral a kultúrotthonunk felső kistermében bemutatta 
nekünk az első megtanulandó koreográfiát a Lahmkruam polkát. 
Az azóta eltelt időben sok-sok új lépéssel gazdagodott 
tánctudásunk, rengeteg tapasztalatot gyűjtöttünk próbák, 
fellépések, rendezvények és pörgős világunkhoz kapcsolódó 
minden más egyéb esemény terén.   

Zenészeink hangszereiből a felénk áradó dallamok a színpadi 
fellépéseinken mindig olyan erővel hatnak ránk, amely 
segítségével a feledés homályába vész az összes esetleges 
negatívum (labilis, csúszós, tapadós, kicsi, keskeny, lejtős, 
macskaköves, egyenetlen, szabadtéri-szeles, sátras-meleg, 
színházas-vakítós, leszakadós színpad). Csak remélni tudjuk, hogy 
muzsikusaink is érzik azokat a pillanatokat, amikor a dallamok 
önmagukban is a világot jelentő deszkák felett tartják a 
táncosokat.   

Eredetileg egy teljesen komoly összefoglalóra készültem az elmúlt 
15 évről, aztán újra gondolva az átélt eseményeket rájöttem, 
hogy ez szinte lehetetlen vállalkozás lenne. Honlapunkon nyomon 
követhető 1995 óta íródó történetünk szinte minden részlete. 
Könyvelői precizitással kell kezelnünk a velünk kapcsolatos 
eseményeket és mindezeket a világháló segítségével most már 
megoszthatjuk ország-világgal. Fiataljaink bevonásával szeretnénk 
a kissé korosabb korosztály szemét is rányitni a WEB csodálatos – 
és néha nyomasztó – mindent megtalálhatsz világára.  

 

Nagyon sok apró dolognak kell pontosan összeállnia addig a 
pillanatig, amikor szétlebben a függöny és bármelyik 
korosztályunk a közönség elé lép. A kezdeti bizonytalan lépések 
pátyolgatása éppoly fontos, mint az óramű pontossággal érkező, 
a műsor végét jelző lezáró dübörgés. Főleg a kicsiknél szükséges 
az otthonról hozott támogatás a táncos útról letérés 
visszabillentése a szülői, nagyszülői szemek csillogása egy-egy 
szép jelenet láttán.  A munkás időszakok – már megint ugyanaz a 
tánc(lépés) – kezelése mindannyiunk számára a következő 
lépcsőfok megtételének előfeltétele. Csapatmunkával tartható 
csak fent az általunk évek óta nyújtott teljesítmény, íme a mi „kis” 
csapatunk: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Több táncunkban is látható szép elem, amikor táncosaink 
összekapaszkodva kört alkotva suhannak, ilyenkor ügyelnünk kell 
a szoros összefonódásra, nehogy valahol szétcsússzon a kör. A 
színes kis köröcske is ilyen, mindenkinek ott a helye és igazán 
szép a körünk csak akkor lehet, ha mindenki hozzáteszi a maga 
cikkelyét.  


