
 

 

Gondolták volna, hogy az év első slágere Dányról érkezik?  
 

 

 
Sokan várjuk azt 2021-től, hogy gyökeresen máshogy folytatódjon, mint amilyen az előző év volt. 
Vágyunk a biztonságra, a kiszámíthatóságra, a tervezhetőségre a magánéletünkben és a 
munkánk során is. Ránk bagázsosokra ez különösen igaz, hiszen óriási erőfeszítést igényelt a 
tavalyi alkalmazkodás a vírushelyzethez, az állandóan változó távolságtartási szabályokhoz. Az, 
hogy programjaink működőképesek maradtak nagyban köszönhető azoknak az önkénteseinknek, 
akik több száz digitális órát öltek bele abba, hogy tableteket tartsák a kapcsolatot mentoráltjaikkal.  
 
Általában az ilyen nehéz helyzetek nem arról híresek, hogy születik valami új dolog a semmiből, 
ami mosolyra derít minket. De mi már tudjuk, Dányon és Bagon bármi megtörténhet, szóval meg 
sem lepődünk a Pacekos Banda sikerén. 
 
A Pacekos Bandát a dányi telep tinilányai alkotják, akikben a zenei potenciált az AZVLM kreatív 
kollektíva tagjai fedezték fel. A lányok a dányi Széchenyi István Általános iskola felső tagozatos 
diákjai. Az AZVLM tagjai a szeretlekmagyarország.hu-nak adott interjújukban meséltek arról, hogy 
a koronavírus-járvány első hulláma alatt született meg a csapatban az igény, hogy szociális 
ügyekben is felelősséget vállaljon. Így találtak rá a dányi lányokra.  
 
A lemez ötlete is AZVLM tagjainak fejéből pattant ki, de nem kellett sokáig győzködni erről a 
lányokat sem. Ahogy a kreatív kollektíva tagjai fogalmaznak, a zene és az éneklés közös nyelvük 
a lányokkal, ezen a terepen mindenki otthonosan mozog. Ezért mi is hálásak vagyunk nekik, mert 
bár közös éneklésből, zenélésből és táncból a bagázsos foglalkozásokon és táborokban sincs 
hiány, de egy ilyen újszerű élményt, amit a Pacekos Banda jelent a dányi lányoknak, mi nem 
tudtunk volna nekik adni.  
 
Persze a mi munkánk Dányon nem csak éneklésből és táncból áll. A járvány kitörése óta összesen 
194 digitális órát tartottunk a foglalkozásainkon részt vevő gyerekeknek, de 2020-ban 491 órányi 
egyéni gyerekfoglalkozás és 43 órányi csoportos foglalkozást tartottunk, és ebbe a számba a nyári 
táborunkat még nem is számoltuk bele. Büszkék vagyunk rá, hogy ezekkel a foglalkozásokkal 87 
gyereket is sikerült elérnünk Dányról.  
 
A dányi lányok és az AZVLM együttműködését, mint sajnos annyi minden mást is, nagyon 
lelassította a járvány, de már egy demo szám debütált is a leendő albumról. Az AZVLM kollektíva 
tagjai már alig várják, hogy ahogy a járványhelyzet engedi, újra együtt dolgozhassanak a telepen 
a lányokkal. Ezen az albumon egyébként olyan ismert kortárs zenészek is közreműködnek majd, 
mint Farkas Kriszti (Muzsik és Volkova), Antonia Vai, Lee Oliver (ÉK), Zahár Fanni, Oláh Józsi 
(ParnoGraszt), Ferenczi György, Szabó Sipos Ágoston (Freakin’ Disco), Konsiczky Dávid 
(csaknekedkislány), Palágyi Máté és Fehér Gábor (Bohemian Betyars). Ezekért a nevekért is 
érdemes lesz tehát meghallgatni. 
 

https://www.facebook.com/azvlm
https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/kult/azvlm-pacekos-banda-dalpremier-danyi-tinilanyok-interju


 

 

Ne is húzzuk tovább az időt, jöjjön a várva várt dal. Mi nagyon büszkék vagyunk a lányokra, 
reméljük, ha Dányban bárhol felcsendül majd valamelyik dal a lemezről, akkor a helyben lakó 
emberek is hasonlóan büszkék lesznek a lányok önmegvalósítására: 
 
https://soundcloud.com/azvalami-azvlm/pacekos-banda-egi-dalunk 

 

https://soundcloud.com/azvalami-azvlm/pacekos-banda-egi-dalunk

