
Megszámlálhatatlanul sokan voltak a színpad elıtt. A rendezık régi ismerısként köszöntötték 
zenészeinket. Az ír dobos csapat egy pár tagja a színpadon rock zenét játszott némi ír népi 
hangzás vegyítésével, ık lelkesek voltak, vezetıjük kért tılünk még egy szám lejátszásának 
lehetıségét, amit mi nem utasítottunk vissza. Az ír zászlót kicseréltük a magyarra és már 
kezdıdött is a 45 perces fergeteges buli. A hatalmas terület közepén-hátulján addig csak 
ácsorgó közönség már az elsı számra megmozdult és táncolva, ugrálva egymásba 
kapaszkodva vonatozta végig a változatosan összeállított programot. Az olaszok örülhettek 
„Marinának”, a spanyolok kiabálták a „Viva Espana-t”, a németek több dalt is végig 
énekeltek, de természetesen jutott magyaros, tótos és „nemzetközis” dal mindenkinek. Rövid 
volt! Az utánunk következı olasz nagyfúvósnak sikerült tömeget oszlatnia. Hazafelé menet 
kitaláltunk egy kis zenész fogadást. Utoljára engedtük ıket a termünkbe, de csak úgy tudtak 
bejutni, hogy át kellett bújniuk a táncosok-kísérık által összefogott kígyózó alagúton. Zúgott 
a „Jók voltatok”, ugrálva, dobogva, tenyereinket összecsapva engedtük be ıket. Soha nem 
felejthetı pillanatoknak lehettünk ismét tanúi. Lazításként megkóstoltuk a több mint 100 éves 
helyi szeszgyár barackpálinkáját, amelyre lett szomszédjaink harmonikása is meghívatta 
magát.  

Vasárnap szabadprogramként néhányan felmentünk a várhoz (többen már az elızı 
napokban megjárták). Érdemes volt legyızni a csigalépcsıket, szép látványban volt részünk. 
Ismét a szokásos hajfonós, öltözködıs készülıdés után elindultunk a záró rendezvény 
helyszínére. Sok helyen koptattuk már cipıinket, csizmáinkat, de amfiteátrumban még nem 
volt módunk fellépni. A tőzı napon történı várakozás egy kicsit valamennyiünket megviselt. 
A bevonulásunk pillanatától már csak a hely szelleme, a Rezgıs polka elsı ütemeinek 
felcsendülése után pedig csak a tánc pörgése ragadott el bennünket. A rögtön utánunk 
következı solymáriakat és zsámbékiakat (ık budajenıiekkel együtt jöttek) is láthattuk. Az 
esti cuccolásunkat megzavarta az esı, majd az össze-vissza lehordott csomagok, táskák és 
bıröndök borzolták az idegeket. Mintha soha nem csináltunk volna még ilyet, hangzott a 
kritika Gábor (Németh) szájából. Még egy kis esti sétára is volt módunk búcsúzás gyanánt és 
már indultunk is. 

A buszon ülve-alvás fáradalmait hétfın egy egész napos szabadidı park 
látogatással pihentünk ki. Még nyitás elıtt szemlélve a hinták bejáratását sokaknak inukba 
szállt a bátorságuk, sokak viszont ennek hatására ébredtek fel igazán. Belépésünk után 
mindenki ment a maga útjára, de napközben hol egy kisebb hol egy nagyobb leányvári 
csapattal futottunk össze és élvezhettük a közös hintázás felemelı-lesüllyedı érzését a 
rekkenı hıségben. Valóban egy-két szerkezet kipróbálásához kellett kurázsi, de aki fel mert 
ezekre ülni, nem csalódott – inkább szédült! Egy újabb nap végén a buszon találkoztunk 
mindenkivel, hogy az elızetes terveinknek megfelelıen kedden 6 órára hazaérjünk. 

Köszönhetjük Gyurinak (Csizmadia) a fényképezést, Janinak (Tóth) a videózást, 
Tominak (Knipf) a harmonikázást, Otesnek (Baumann Ottó) a dobolást, Tibornak (Menyhárt) 
a remek idegenvezetést, Lindának (Gáspár) a pontos napi tervezéseket, minden szereplınek 
(kísérınek) a fantasztikus összehangolt munkáját, a Sramlinak (Leányvár) a zökkenımentes 
helytállást, Kopasznak (Gerstner Tamás) a fıtt debrecenit… 

 Jövıre a Litvániában található Klaipeda ad otthont az Europeade-nak, 2009-ben 
Dachauba utazhatunk és Martigny-ba megtudhattuk, hogy 2010-ben Tallinba mehetünk, úgy 
legyen! 

Öröm volt résztvenni VELETEK ezen a nyugodt úton, szívverésem és 
vérnyomásom csak a hintákon emelkedett, csak a csizmámat táncoltam teljesen szét! 
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Indulás elıtt 

 
 Az elızmények nem voltak éppen zökkenımentesnek mondhatók. Egy 
létszámcsökkentésre felkérı levélre reagálva önkéntesen lemondtunk az 
eredetileg tervezett 70 fı (és még két buszvezetı) utazásáról. Ezután 
szerencsére elfogadták a jelentkezésünket, de csak 57 fı részvételét 
engedélyeztek számunkra a rendezık. Újabb üzenet a belgáktól; vállalja-e a 
zenekar az Európa bál egyik blokkját, és küldtük a választ; igen. Közben a 
solymári Herbstrosen tánccsoport felkérte a zenekarunkat, hogy egy félórás 
tánckíséretet muzsikáljanak nekik Svájcban. Jött egy e-mail ismét, ne 
szereplejen senki külön-külön az egy régióból érkezı csoportok közül. Hát 
igen, ezen a listán a Tücsök zenekar és egy debreceni táncos csapat is 
szerepelt, akik magyar muzsikával és tánccal foglalkoznak és természetesen 
az összes sváb csoport is (Mány, Solymár, Dunaharaszti, Zámbék, Szár és 
Leányvár). Körbelevelezéssel sikerült kialakítanunk a párokat és hogy ki lép 
majd fel a nyitón és ki a zárón.   

Megjött a postás hóna alatt a szokásos Europeade csomaggal, 
amelyben az összes ránk vonatkozó információt megtaláltuk. Kétszer egy órás 
utcai táncos mősort kell adni, a záró ünnepségen a mányiakkal közösen 
táncoljuk a Rezgıs polkát, a felvonuláson az elején leszünk, zenekarunk egy 
órás lehetıséget kapott az Európa bálon, közel egy órát kell muzsikálniuk egy 
éjjeli programban és felkérték ıket, hogy a kórusok és zenekarok estéjén a 
csoportok fel és levonulását kísérjék. Már itt látszott; nem fogunk Svájcban 
unatkozni. 

Kialakult a végsı létszám, többszöri levelezés után sikerült külön 
szállást szerezni a kísérıinknek egy martigny-i kis hotelben. A buszvezetık 
útközbeni alváslehetıségét is el tudtuk intézni az internet segítségével. 
Megváltoztattuk az eredetileg Landshut mellett tervezett vidámparkos 
megállást és végül a német Legoland-et jelöltük meg elsı állomásként. 
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Július 21-én, hétfın az esti órákban kultúrházunk mellé beparkolt az emeletes 
Neoplan busz az elmaradhatatlan utánfutójával a volánnál nem mással, mint „Csigával” a 
buszvezetıvel, akit a rutinos utazók közül mindenki nagy örömmel köszöntött. Nem is tudjuk 
megszámolni azokat az utakat, amelyeken végigvezetett bennünket a maga nyugodt 
stílusában. 

Hamarosan az utazók és a kísérık tarka, mondhatni sötét tömege lepte el a 
környéket ismét lehetetlenné téve az Erzsébet útcán a felfelé történı haladást. Kicsit várnunk 
kellett a hőtıszekrény megérkezésére, de ezután ment minden a maga útján. Bepakolás, 
búcsúzkodás, beszállás, integetés, indulás, útiokmány ellenırzés, pénz összeszedés 
(vidámparkokhoz), egy kis tájékoztatás, köszöntés, házi süti kóstolás, szeszes italok tesztelése 
(kizárólag 18 év felett ☺)…, alvás. 

ALVÁS, no ebbıl jut általában a legkevesebb a mindennapi életünkben 
megszokotthoz képest. Tehát egy kis buszos fejlógatás után kedden, 23-án reggel 
megérkeztünk Günzburgba. Éjjel esett az esı a reggel pedig hidegen köszöntött ránk. Valaki 
rögtön hintázni, hullámvasutazni indult, valaki végignézte a Legoból épített számtalan 
kicsinyített épületnevezetességet, valaki a parkot körbejáró kisvasút mellett döntött, valaki a 
magasba emelı üvegkilátóból nézte körbe a tájat. Jutott idı mindenre, megtekinthettük a 3D-s 
mozi mindkét elıadását, megismerkedhettünk a Lego gyártás rejtelmeivel, a különbözı 
elemek létrejöttének idejével, kipróbálhattunk mindenféle körbe-fel-le-jobbra-balra járó 
szédítı szerkezetet. Az egész nap lógó esı lába estére egy kicsit el is érte a földet, de ez már 
megfáradt csapatunkat nem nagyon izgatta, inkább mindenki a buszunk megbízható 
nyugalmát kereste.  

Nem kellett nagyon sietnünk, mondhatni „csiga” tempóval haladhattunk, így is 
korán reggel érkeztünk Bernbe; 23-án, szerdán. Az ébredezı városban furcsán szemléltek 
bennünket a városiak, nyílván hozzá vannak szokva a turistákhoz, de reggel 7-kor nem 
nagyon találkoztak még velük. Tömegre nem panaszkodhattunk, nyugodtan végigsétálhattuk 
és megnézhettük Svájc fıvárosának nevezetességeit, gyönyörő látványt nyújtott a reggeli 
fények játékában elénk táruló templomtornyok, háztetık háttereként elıbukkanó hófödte 
hegycsúcsok megszámlálhatatlan sokasága. Kóválygós, felfelé nézegetıs fényképezés 
közepette azon vettem magam észre, hogy egy sétálóutcának tőnı macskakövön sikeresen 
megállítottam egy helyi trolibuszt. Riadt felpillantásomra a vezetı mosolygós integetéssel 
felelt, na ezt próbálnád megcsinálni Pesten hangzott nevetve az árkádok alól. A medve, amely 
a berni címerben is megtalálható a korai idıpontra való tekintettel nem volt még kint a 
barlangjából. Ez egyébként Bern egyik specialitása, hiszen a folyó mellett az utcán sétálva 
lehet megtekinteni a barna mackót (idınként mind a kettıt). 

Buszunk egy rövid ideig megállt a Genfi-tó keleti csücskénél, ahonnan káprázatos 
látvány tárult elénk. Számtalan fénykép készült pillanatok alatt a hatalmas hegyekkel 
körülvett tó egyik legszebb magaslati pihenıhelyérıl, ahonnan jól látható volt a lankásabb 
svájci oldal hegyi szılıtermesztése és a tóparton húzódó települések sokasága (pl. 
Laousanne), a francia oldalon csak sejthetı volt Evian városka, amely méltán lett híres 
ivóvízérıl. Innen már nem messze volt Martigny, ahol 1981 és 1997 után immár harmadszor 
rendezték meg az Europeade fesztivált. Sok szép helyen jártunk már ezeken a 
rendezvényeken, de ilyen magas hegyekkel körülölelt völgyben még nem voltunk. A 
koradélutáni regisztrációnk pillanatok alatt zajlott le, majd Menyhárt Tibor személyében 
megérkezett a kísérınk is, aki példásan végezte munkáját a kezdettıl a végéig. Gyorsan 
megtaláltuk szálláshelyünket a városka közepén, ez egyben azt is jelentette, hogy buszunknak 

meg sem kell majd mozdulnia, mert minden színhelyt meg tudunk közelíteni gyalogosan. Na 
azért nem volt teljesen ilyen egyszerő a helyzet, mint kiderült 6 kísérınknek és a 
buszvezetıknek lefoglalt szálláshely egy magas hegycsúcson van, de járnak oda buszok is 
nyugtatott meg bennünket az erdélyi származású Tiborunk. El is vállalta buszunk 
felnavigálását, amely a keskeny, kanyargós, emelkedıs szerpentinen elnyerte az „ide többet 
fel nem megyek” díjat. Szerencsére komplikációk nélkül sikerült feljutni és másnap 
visszajönni is, de ezután mindenképpen szükséges volt egy kisbusz bérlése, amit Robi (Grosz) 
lelkesen meg is tett és a vezetését is végig vállalta. Megérkezéseink napján többször átéltük 
már az ennivalóért várakozás nem túl felemelı élményét, most is kíváncsian vártuk az elsı 
vacsorát. Tódult is a tömeg a „CERM” felé, ami egy hatalmas kiállítási csarnok. Vártuk a sor 
megtorpanását és semmi, egyszerően bejutottunk, sıt egy-két percnél többet nem álltunk 
sorba és már vihettük is az ennivalót. Az étkeztetés végig ilyen parádésan zajlott! Este egy kis 
téren ülve, beszélgetve láthattuk a szépen kivilágított vártornyot. 

A csütörtökre tervezett buszos kirándulás helyett a helyi múzeumot néztük meg, 
ahol egy egyedülálló régi autó kiállítás mindenkinek elnyerte a tetszését. Délután 
végigdrukkoltuk a solymáriak elıadását, és nem utolsó sorban zenekarunk svájci 
bemutatkozását. Szerencsésen megtaláltuk azt a színpadot, ahol a hauberniek éppen táncoltak, 
nagy örömmel fogadták a magyar sört, jutott idı egy kis beszélgetésre is. Ennek a napnak az 
éjjelén éltük át a talán egyetlen negatívumot. Történt ugyanis, hogy zenekarunknak a már 
említett CERM elıtt lett volna egy kb. 45 perces mősora, a többi zenekar is megjelent, de nem 
volt a színpadon semmi hangosításra utaló jel. Egy a mősorban elénk sorolt csapat fel is tette a 
dobfelszerelését, de ezen kívül nem történt semmi. Sokan voltunk ott és vártuk, mi is lesz, 
aztán kinéztünk egy kellıen megvilágított részt és muzsikusaink rázendítettek. Lett is rögtön 
vidám táncos hangulat, amelynek egy félóra után bekéredzkedı ír dobos csapat vetett véget. 
Nem volt mit tennünk, nyugovóra tértünk. 

Pénteken egy órás fellépés délelıtt és délután. Lehetett volna szerencsésebb helyen 
és idıpontban, talán több nézıvel még jobban éreztük volna magunkat. Gyermekcsoportunk 
itt adta elı elıször a Finálét és Sára (Egri) elıször lépett fel sváb ruhában. Délelıtti 
szereplésünkbıl egy rövid részletet felvett a DunaTV Svájcban tartózkodó stábja, a 
kamerások kerülgetése néha a koreográfiák megváltoztatását eredményezte. A most azonnal 
adjál nekünk riportot felszólításnak nem tudtam eleget tenni, mivel mősoridınknek még több 
mint a fele elıttünk állt. Este fullasztó meleg fogadta a kórusokat és a zenekarokat, a nézık 
sem jártak jobban, a magas tribünökön szinte a csarnok mennyezete alatt ülhettünk, 
szaunázhattunk. Teljesen átmelegedve vártuk azt a pillanatot, amikor a színpadon szereplı 
három csoport mősorideje alatt helyet foglaltak zenészeink és ettıl kezdve ık muzsikálták a 
fel- ill. levonuló csapatoknak a tapsoltató kíséretet. A fizikai melegség mellett lelkileg is 
felhevültünk. 

Szombaton kis buszunkkal néhányan felmentünk a hegyi szálláshoz, valóban 
félelmetes lehetett az út sok szakasza az emeletes 24 tonnás jármővel. Csodálatos látvány 
tárult elénk. A völgyben húzódó, már a római korban lakott település minden pontja ott feküdt 
szinte a lábunk elıtt-alatt. A délutáni felvonuláson szerencsére a mezıny elejére lettünk 
beosztva. Kiérve a indulási pontra volt idınk páros és páratlan fényképek elkészítésére. A 
gyülekezı felhık egy picit aggasztónak tőntek, szerencsére a vihar 4-5km-rel elkerült 
bennünket, ezt a másnapi viharjelentésbıl tudtuk meg. Az ünnepi felvonulás hossza és a 
felhıs viszonyok is pont ideálisak voltak. Rengeteg tapsoló, nevetı, örvendezı nézı sorfala 
közt integethettünk muzsikusaink indulóira. Gyors átöltözés után sokan végignéztük a teljes 
menetet, ahonnan a két magyar muzsikát játszó és erre táncoló csoport hiányzott. Kis pihenı 
után indultunk ez esti Európa-bál helyszínére, ahol már javában tartott a buli.   


