
 
mehetett be, aki akart. Szerintem megérte még ezt az összeget is, a belső látvány szinte 
elénk varázsolta a gladiátorok küzdelmeit meg különben is, ha belegondolunk 4 Euro volt 
egy fél literes üdítő szerte Rómában! Kevés volt az idő, valóban kicsit igyekeznünk 
kellett, hiszen csak az oda-vissza metrózás több mint 40 percbe tellett, de a sokunk által 
képeken, TV-ben már többször látott csodákat élőben megtekinteni így is megérte. 
 A kikötőben átvehettük jegyeinket és a 21-es mólón várt bennünket a hajó 
(végre egy szerencsés szám). Elképzeltük mekkora lesz, milyen lesz, mennyire fog 
himbálni, milyen helyünk lesz…stb. Az úttól tartók gyógyszert vettek be, többen egy kis 
alkohollal melegítettek inkább. Aztán megláttuk, hatalmas volt, több emeletes, rengeteg 
járművet nyelt el a gyomra, alig-alig himbálózott, agyon légkondicionált termet kaptunk 
kényelmetlen ülésekkel, valamennyiünk első tengeri hajóútja jól sikerült. 
 Szardínia szigetén, Olbia kikötője nagyobb és rendezettebb volt, mint a túloldal. 
Fehér homokos part, nagy hegyek, száraz meleg, sós tenger, pálmafák, kaktuszok, 
keskeny utak ezek voltak első tapasztalataink. Nuoroba csak délután kellett 
megérkeznünk, így tengeri fürdőzéssel kezdhettünk, szerencsénkre nem volt verőfényes 
napsütés nem kellett a leégéstől tartanunk. Fent a hegyek között egy tipikus szárd 
városkában került megrendezésre a 40. Europeade. Jó volt megtapasztalni a rendőrök 
segítségét a regisztrációs hely, majd később a szállásunk nem kis bonyodalmakkal történt 
megközelítésében. A német csoportokat külön fogadó megbízott örömmel üdvözölt, mint 
kiderült a múlt héten ő is látott bennünket Haubernben. Szállásunk egy iskolában 70 fős 
„szobában” volt, olaszos tisztálkodási lehetőséggel és toporgós WC-vel, de mindössze 2-
3 percnyire  a városközponttól. 
 Ismét elkezdődtek a fellépések, utcai vonulások, jó és kevésbé jó reggelik, 
ebédek, vacsorák, bulik, városlátogatások, csatangolások, diszkók, különféle események 
végeláthatatlan sora. Sajnos a rekkenő hőségben (árnyékban 40-42 fok) napközben 
jószerivel mi is csak sziesztáztunk, mint a helyiek, az igazi elviselhető időt leginkább 
csak az éjszakák nyújtották. Szállásunk szellőzésének javítása érdekében vendéglátóink 
kiszedték az üvegfalak egy részét, amely után éjszaka elfogadható lett a hőmérséklet a 
csarnokban, ennek ellenére egy páran inkább a szabad ég alatt aludtak. 
 Már a megnyitó ünnepségen találkoztunk a Landjugend-Haubern együttes 
tagjaival, ők is, mi is a nyitón kaptunk bemutatkozási lehetőséget, megbeszéltünk egy 
későbbi, vasárnapi találkozót szállásukon. A baráti találkozóból végül is egy kis 
vendéglátás, muzsikálás, közös tánc kerekedett, nem maradhatott el csoportjaink 
fényképezése sem. Mindkét csoport jónak tartotta az ötletet; amennyiben Rigába eljutunk 
igényeljünk közös szállást.       
 A hétfői kora reggeli indulást mindenki nagyon pontosan betartotta, mert az 
esetleges késedelem a tengerparton eltölthető idő rovására ment volna. Szerencsénkre a 
reggel még teljesen nyugodt tengert a feltámadó szél igencsak felkorbácsolta, alkalmunk 
volt szép nagy hullámok között a fürdőzésre. 12 órás tengeri utunkat egy igazi luxushajón 
tehettük meg. Liftekkel, mozgólépcsőkkel, kávézókkal, éttermekkel kényelmes utazást 
biztosító ülőhelyekkel gazdagon ellátott szuperhajónk Genova kikötőjébe szállított 
bennünket. Hazafelé tartva alkalmunk nyílt egy veronai városnézésre, láthattuk Júlia híres 
erkélyét is. 
 Esővel kísért utunk után, reggeli érkezésünkkor egy kicsit fáradt, de remek 
élményekkel gazdagodott csapatot láttak viszont a minket fogadó családtagok, rokonok 
és ismerősök. 
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Haubern (7.2-7.7) 

 
 A meghívás július első hétvégéjére szólt a Landjugend-Haubern tánccsoport 25 
éves évfordulójára. Sikerült úgy elvállalni a felkérést, hogy tudtuk, hazaérkezésünk után 
egy héttel indulnunk kell Szardínia szigetére. 
 Július 2-án 23 órakor indultunk útnak 50 fővel (harmincan Leányvárról, húszan 
Szárról), Hegyeshalomnál egyezkednünk kellett a határőrökkel, hogy engedjenek előre, 
ami sikerült is, így nem kellett kivárnunk a sorban álló rengeteg román autóbusz részletes 
vámvizsgálatát. Problémamentes több mint 1000 km megtétele után Frankenberg 
környékén egy rövid kis kérdezősködés után megtaláltuk a mindössze 1000 fős Haubern 
községet (a Frankfurt-Kassel-Dortmund háromszög majdnem közepén található). 
Meghívóink a délutáni órákban az esti rendezvényre készülődtek, egy hatalmas sátorban 
tettek-vettek, végezték az utolsó simításokat. Elkalauzoltak bennünket egy másik kis 
faluba, ahol szállásunkról gondoskodtak, megismerkedhettünk az összecsukható EU-s 
tábori ágyakkal, amelyekkel később több munkánk is akadt.  
 Csütörtök este a 70-es, 80-as, 90-es évek zenéiből kaptunk ízelítőt egy jó kis élő 
zenés bulin. A hangulat igazán akkor emelkedett, mikor táncosaink és zenészeink is 
beszálltak a mulatgató németek közé és pillanatok alatt együtt táncolt német, s magyar 
körbe-karikába, vonatozva, pad tetején… 
 Éjszaka meglehetősen hideg volt, legalábbis a hazai kánikula után az itteni párás 
15-20 fok nem volt melegnek mondható. Másnap reggel EU-s tábori ágyak cseréjében 
segédkeztünk, amely azért volt szükséges, mert ingyenesen sikerült szerezniük, így a 
másik béreltet vissza tudták adni. Hajfonás és öltözködés után a délutánt Korbachban 
töltöttük, ahol a többi külföldi csoporttal együtt mi is kétszer felléptünk a város francia 
testvértelepülésének 40 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A tervezettnél 
korábban indultunk vissza szálláshelyünkre a szemerkélő eső és a kissé hideg miatt.  

Szombat délelőtt egy gyors kirándulást tudtunk tenni Marburgba, ahol Árpád-
házi Szent Erzsébet sírját néztük meg. Programunk következő állomása Frankenberg volt, 
ahol utcai fellépésünk után alkalmunk volt egy kis városnézésre. Haubernben a sátor 
belseje teljesen átalakítva várt már bennünket, a szombat este volt a helyi együttes 
köszöntésének napja. Német pontossággal, szervezéssel ment minden a maga útján, igaz 
a fellépő csoportok kicsit rátettek a műsoridejükre, de ez senkit nem zavart. Jöttek sorba a 
kolumbiaiak, hollandok, lengyelek, portugálok és sok környékbeli német csoport. 
Zenekarunk elhelyezkedett a színpadon és egy rövid indulóval táncosaink felvonultak a 
színpadra a helyi csoport összetett kézzel állt nekünk sorfalat. Átadtuk ajándékunkat, a 
borral teli kosarainkat, amelynek nagy sikere volt. 20 perces műsorunkat a közönség 
végig tapsolva, dobogva fogadta, levonulásunknál harsogott a „Zugabe, Zugabe”. A 



sátorban helyet foglaló külföldi csoportok is elismerték és nagyra értékelték 
előadásunkat. Nagyon nehéz feladat volt utánunk a színpadra menni és megtartani a 
közönség szimpátiáját. Zárásként a 25 éves Landjugend-Haubern műsorát láthattuk, 
felszabadult, boldog, fiatal és idősebb táncosokat jó volt látni hazai közönségük előtt. A 
hivatalos műsor után a hajnali kettőig tartó bulin valamennyien jól szórakoztunk.  
 Vasárnap hajnala számomra kora reggeli tornával kezdődött, mivel az ajtónkon 
dörömbölő helyi fiatalokat hajtottam meg, amit szétszakadt papucsom bánt meg 
leginkább. Korán kellett kelnünk, mert szálláshelyünkön választás zajlott, így 8 óráig el 
kellett hagynunk a termet. Frankenbergi reggeli, hauberni istentisztelet után szabadtéri 
fellépés következett. Délután 40 csoport részvételével mentünk körbe énekkel-zenével a 
falu utcáin. Nagyon jó volt, hogy a felvonulás elején haladó helyi csoportok, egyesületek 
a menet végén sorfalat állva engedték át maguk között a vendégeiket, amelyet gyorsan 
reagálva mindenki követett, így valamennyi csoport hosszú tapsoló, ujjongó sorfal között 
vonulhatott végig. Egy újabb szereplésre mentünk vissza az egyik színpadhoz, majd 
zenekarunk egy másik helyszínen adhatott 2 órás műsort.  
 Hétfőn reggel újabb ágyösszeszerelés következett, majd 10 órakor zenekarunk 
muzsikájára menetelve összeszedtük a reggeli italozásra készülődő Haubernieket. Sokan 
gyűltek össze ismét a sátorban és már délelőtt a padokon állva táncoltak mulattak az 
emberek. Játékos „sörös” vetélkedőt négy csapatot megelőzve a Leányváriak nyerték. Az 
Európai Unió egyik bizottságának tagjára is jó benyomást tett a hétvége, mert megígérte, 
hogy szót ejt erről magasabb körökben is. Két rövid táncunkkal csak úgy civilben 
búcsúztunk a közönségtől. A helyi együttes ismét sorfalat állt, és csak köztük áthaladva 
egyenként zenével hagyhattuk el a sátort. Buszra szállás előtt vezetőink mezcseréjének 
lehetett mindenki tanúja, Volkstanzgruppe Leinwar pólómat cseréltem Landjugend-
Haubernire. Vendéglátóink körbe táncolták buszunkat, majd az első ajtón felszállva 
búcsúdalt énekelve vonultak végig buszunkon a hátsó ajtón leszállva. 
 Nyugodt utunkat hazafelé a hátáron kerülendő vámvizsgálatra váró buszok 
zavarták csak meg. 

Nuoro (7.14-7.23) 
  
 Nagy kalandra számítottunk, dehogy ekkora lesz szinte senki sem gondolta. 
Minden kezdet nehéz, mondja egy bölcselkedés, valóban így lehet, mert az első nap 
megélt izgalmak filmbe illő fordulatokkal leptek meg bennünket. 
 Frank Gyuri csak búcsúzkodni jött, mert édesapja halála miatt nem tudott velünk 
tartani. Mi lesz velünk dobosunk nélkül, tettük fel a kérdést, zenészeink tanakodva néztek 
össze, vállalják így is kíséretünket nyugtattak meg bennünket. Ruháink biztonságos 
utaztatása érdekében buszvezetőink a fogasokat leszorító szerkezetnek a gyártását 
buszmegállónkban fejezték be, ezzel egy órán keresztül lezárták a kultúrház melletti utat. 
Nehezen indultunk el, gondoltuk, most már minden menni fog. Mentünk is, nem túl 
gyorsan az utánfutó miatt, de legalább minden csomagunk szépen elfért. Rábafüzesnél 
hagytuk el az országot, de előtte mindenkinek le kellett szállni a buszról bemenni egy 
helységbe, amelyet bezártak, majd egyenként megvizsgálták „sógoraink” útleveleinket. 
Nem tartott sokáig (kb. 10 km-re a határtól) egy zsandár állította meg buszunkat a mobil 
autóbusz-kamion bevizsgáló állomáson. Mit akarnak, néztünk egymásra, csak lemérik a 
buszt gondolhattuk. Na szálljon csak le mindenki, hangzott a parancs. Egyezkedés, 
kérdezz-felelek játék kezdődött. A busz papírjai, tahográf papírok, sofőrök okmányai 
rendbe találtattak, viszont túl alacsony építésű járművünk nem tudott felhajtani a vizsgáló 

állomás bevizsgáló szerkezetére. Telefonálgatások, rejtélyes összesugdolózások után 
buszunkat elvitték egy közelben lévő műszaki állomásra, de előtte a zsandár kifejtette 
jobb lesz, ha másik busz után nézünk, mert ezzel nem biztos, hogy tovább engednek. 
Kérdésemre, hogy miből gondolják ezt, hisz még meg sem vizsgálták, a válasz annyi 
volt; a szakemberek mondták neki. Kértem, hogy egyszerűen küldjön vissza bennünket, 
ha így látják, azt felelte nem lehet, most már meg kell vizsgálniuk a buszt. Meg is tették, 
részletes dokumentációt vettek fel a hibákról (egyre inkább látszott, hogy erről a műszaki 
állomásról nem engednek tovább minket). A felsorolt hibák közül néhány: nem fog 
megfelelően az utánfutó kéziféke, az utánfutó kerekei fölött levő sárvédő egy-két 
popszegecse elengedett, a busz harmadik tengelyének fékhatása gyenge és nagyobb 
terhelésnél nem fog egyenletesen a két oldal. Komoly arccal (pofával) végezték 
munkájukat, egyre ráncosabb lett homlokuk, majd arra a következtetésre jutottak, le kell 
venni a busz rendszámait, csak a felsorolt hibák kijavítása után folytathatjuk utunkat, 
amelyek javítására ők is szívesen vállalkoznak, de ez csak másnap képzelhető el! 
Hozzatok autómentőt! - harsogta türelmét elvesztve  tulajdonos buszvezetőnk. Ekkor 
beindult egy olyan gépezet, amelyet, ha nem látok nem hiszek el! Öt perc alatt tudtak 
keríteni egy emeletes buszt, amely 110 Euroért visszaszállította az addig a parkolóban 
étlen-szomjan ücsörgő 70 embert, előkerült egy szakember -7-es BMW-ből ugrott elénk-, 
aki 1 180 Euróért visszaszállította a buszt és az utánfutót, szakszerűen, felemelve 
Magyarországra. 300 Euro volt a büntetés, amelyet „labanc” zsandárunk keményen 
bevasalt sofőrünkön. Másik sofőrünkkel és egy önkéntes segítővel, rabszállító autóban 
tehettük meg az utat a határig, ahol kiszállásunkkor nagy ováció köszöntött bennünket. 
Ott álltunk a senki földjén sokunknál még útlevél sem volt, valahol vontatták éppen erre 
felé. Viszont a magyar határőröktől és a már kirendelt rendőröktől minden segítséget 
megkaptunk. Sajnos szavaikból kivehető volt, nem mi jártunk így elsőnek. Az osztrák 
zsandár, aki végig azt hangsúlyozta, hogy csak a mi érdekünkben végzik munkájukat át 
akarta adni a rendszámokat  és a hivatalos papírokat a magyar rendőröknek, akik ezt 
visszautasították és elmondták, a zsandárnak is tudnia kell csak a minisztériumon 
keresztül teheti ezt meg! Erre igen gyorsan reagált „labancunk” és mindent visszaadok a 
sofőröknek felkiáltással el is távozott, és valóban még az osztrák útengedélyt is 
visszakaptuk…Ne is próbáljunk átmenni EU-s határon, mert benne vagyunk a 
számítógépes rendszerben, hangzott az utolsó figyelmeztetés. 
 12 órával elindulásunk után folytattuk utunkat immár ismét itthon Szlovénia 
felé. Telefonos segítséget kértünk a dologgal kapcsolatban, mindenki megnyugtatott, ha a 
papírokat, rendszámokat visszaadták, akkor semmilyen retorziót nem alkalmazhatnak, 
egyszerűen „levettek” bennünket. A biztonság kedvéért egy hasonló busz készenlétbe 
állt, addig amíg át nem érünk az olasz határon, Tamás (sofőr-tulajdonos) megkérdezte, 
hogyha nem bízunk meg a buszban jöjjön-e a másik,  a kérdést megfordítottuk, ha te 
megbízol a buszodban mi is nyugodtan ülünk rajta. Jól döntöttünk a busz, utánfutójával 
együtt jól vizsgázott, minden gond nélkül futott velünk végig autópályákon és 
szerpentineken egyaránt. 
 Simán léptük át a szlovén-olasz határt is, kicsit késve ugyan, de megérkeztünk 
Rómába. Láthattuk a Szent Péter bazilikát, az Angyal várat, a Pantheont, a Colosseumot 
és még megannyi érdekességet. Szerencsére mindenki mehetett a maga útján, mert 
sikerült egy kis térképet és a metrók állomásainak rajzolatát odaadni a csoport legtöbb 
tagjának. A Colosseumnál kiírt 4 Euro-s csoport belépési díjat nem sikerült kiharcolni, 
mert az csak EU tag előre bejelentett csoportokra vonatkozott, így 10 Euro-s belépővel  


