
 
tetsző portékák közül. Délután ismét a jégcsarnok felé vette útját a 
népes sereg, aki nem jutott szóhoz (tánchoz) a fesztivál megnyitó 
ünnepségén, azoknak a záró adott alkalmat a bemutatkozásra. 
Láthattunk táncosokat Solymárról, Zsámbékról, Szekszárdról és 
természetesen öreg földrészünk számos országából. Búcsúként 
elhangzott, hogy jövőre az észt Tartu városa ad otthont a 
rendezvénynek. Sokan már este csomagoltak és elindultak hazafelé. 
 Mi hétfőn 5:30-kor kezdtük a pakolást és 6 órakor indultunk is 
újabb úticélunk Lido di Jesolo felé. Bozent elhagyva a völgyben haladó 
autópályát hosszú kilométereken keresztül mindkét oldalon a magas 
hegyek művelhető magasságáig alma és szőlőültetvények kísérték, 
néhol az út a vele párhuzamosan futó vasút között is sikerült egy 
szőlőtőkesort ültetniük. Az internetes előrejelzések és az otthonról 
érkező jelentések szerint az olasz tengerparton egész napra esőt és 
nem túl meleg időt várhattunk. 10 órakor érkeztünk meg a partra, 
kellemes idő és egy-két felhő, később pedig pár katonai repülőgép 
fogadott bennünket. Az előző napi esőtől átitatott homokon mindenki 
megtalálta a maga helyét, indulhatott is a fürdés a jó sós és nem túl 
tiszta (a szélén akár mocskosnak is nevezhető) üdülőparadicsomban. 
Gyorsan szaladt az idő. Egy lelkes kis csapat által vásárolt és rögtön 
élesben kipróbált röplabda még inkább legyőzte a strandolás pokrócón 
töltött nem túl lélekemelő pillanatait.  

20 óra indulás haza, DVD, röhögés, sötét, néha eső, alvás… 
kedd 5:12 érkezés Leányvárra. 
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Bozen – Bolzano 

 
10 éve egy kisebb csapattal jutottunk el először az Europeade 

fesztiválra Horsensbe. Az idei útnak 48-an vághattunk neki, a 
rutinosabbakban ugyanazok a kérdések fogalmazódtak meg; milyen 
lesz a szállásunk, hogyan fogadja a közönség a műsorunkat, sokat kell-
e majd várnunk az étkezéseknél, az időjárás kegyeibe fogad-e… 

Július 20-án 23 órakor találkoztunk szokásos indulási helyünkön 
a kultúrházunk mellett, az évek óta megszokott emeletes busz helyett 
egy zöld Mercedes kanyarodott be. A sok csomag láttán egyesekben 
kétely támadt, hogy az utánfutó nélkül érkező személyszállító eszköz 
képes lesz-e elnyelni poggyászainkat. Buszvezetőnk, Attila kérésének 
megfelelően a hűtőszekrényt és a némi szesztartalommal bíró üdítő 
italokat a legvégén pakolhattuk csak be. Többek legnagyobb 
csodálkozására ismét elfért az összes motyónk, és a táncos ruhákat is 
felakasztva tudtuk elhelyezni. Az eredetileg éjfélre tervezett indulási 
időt 20 perccel sikerült előrébb hoznunk.  

A buszon alvás különleges gyötrelmeit átvészelve 10 óra előtt 
megérkeztünk Innsbruck-ba. A hatalmas hegyekkel körbe vett olimpiai 
város nevezetességeit tekintettük meg (pl.: diadalkapu, aranytető), 
majd a több mint két órás városnézés után indultunk tovább. 
Innsbruck és Bozen között félúton ismét meghalt Sanyi, az „Indul a 
bakterház” paripája, ezt szinte az összes utunkon eljátssza. Dél-Tirol 
fővárosában Bozenben (Bolzano) aszfaltolvasztó hőség és a 
regisztrációs csapat fogadott bennünket. Asztaltól asztalig járva 
írogattuk-töltögettük a bizonylatokat, így jutottunk el arra a helyre, 
ahol a részletes tájékoztatást kellett kapnunk. Megkérdezték, hogy 
hányadszor veszünk részt a rendezvényen; kilencedszer volt a válasz, 
erre összecsukták a mappát „mindent tudtok” mondták és utunkra 
bocsájtottak. Szállásunk a bejelentkező hely tőszomszédságában levő 



vásárcsarnok volt. Képzeljünk el egy hatalmas pavilont, ahol 3 000 fő 
elhelyezését tették lehetővé kb. 12x12 m-es paravánokkal osztott 
lakrészekben. Este megpróbáltuk saját buszunkkal megközelíteni a 
mindennapi meleg vacsorát nyújtó helyet. Majd egy órás keringés után 
sofőrjeink letettek egy téren bennünket, hogy onnan gyalog elérhetjük 
a folyóparton elhelyezett rendezvénysátort, amelyben mindössze két 
sorban szervírozták az eledelt. Szálláshelyünkre visszaérve mindenki 
megfogadta a tanácsot; időben lefeküdni pihenni, mert holnap nehéz 
nap vár ránk. 

 Csütörtökön 3x30 perces utcai szereplés és a nyitó rendezvény 
3 perces műsora következett. Az utcákon, tereken szerencsére két 
alkalommal el tudtuk kerülni a napon történő táncolást, de a 10 órain a 
már akkor melegen sütő napsugarak fényében fürödhettünk. A 
harmadik bemutatónkra eljöttek a hauberni barátaink, akik a levonulás 
után sörrel, üdítővel kedveskedtek táncosainknak-zenészeinknek. Rövid 
beszélgetésünket közös csoportfényképezéssel zártuk. A negyedórás 
gyalogtúrát követő kb. 1 órás sorban állás a vacsoráért nekünk nagyon 
rosszkor jött, mert ez időben a szállásunk melletti jégcsarnokban már 
zajlott a nyitó rendezvény, amelynek szereplői között mi is fel voltunk 
tüntetve. Szerencsére még időben visszaértünk és elfoglalhattuk 
helyünket a színpadra lépők sorában. Öt (Biatorbágy, Mány, 
Pilisvörösvár, Vértesacsa, Leányvár) magyarországi német tánccsoport 
adta elő Wenczl József Rezgős polkáját és aratott méltán fergeteges 
sikert a biatorbágyi fúvószenekart kiegészítő négy kis party közös 
muzsikájával. Szereplőként és – mint később kiderült - nézőként is 
fantasztikus érzés volt ismét átélni a „libabőrös” előadást, melynek 
személyesen tanúja volt a koreográfus is. Késő este került le rólunk 
sváb ruhánk, majd valamikor hajnalban öltöttünk pizsamát. 

A pénteki szabadnapunkat egy kabinos felvonózással kezdtük. 
Sokan életükben most először élték át a több száz méter magasban 
lebegés élményét, tehették ezt 4,5 km-en keresztül. A felső állomáson 
levő kis településen érezhető volt a friss hegyi levegő jótékony hatása. 
Szerencsés földet érés után a kora délutánt sokan a helyi strandon 
töltötték, az úszómesterek vigyázó szemei előtt a felhős idő ellenére 
fiataljaink jól érezték magukat. A kórusok estéjén örömmel fogadtuk a 
csolnoki Wagenhoffer énekkar színvonalas fellépését. Európa 
országainak színe-java képviseltette magát. A közönség bíztató, 

együttélő magatartása a rendezőket is átsegítette a néha-néha 
kaotikusra sikerült szereplő cserék alkalmából. Néhányan még 
átnéztünk a város másik pontján levő színpadi show műsorra is. Idén 
sem úsztuk meg elázás nélkül a programokat, ehhez elég volt azt a 8-
10 m-es távolságot megtennünk, amivel az éjjel értünk jövő buszunkig 
elértünk.   

Szombaton polgármesterünk és Kinga vettek részt a hivatalos 
fogadáson, ennek alkalmából ők adták át ajándékainkat és kaptunk a 
szervezőktől egy kis emléktárgyat. A csapatunk többi tagja ezalatt 
megnézte Ötzit az 5300 évesre becsült gleccsermúmiát és a jégembert 
körülvevő múzeumot. A délután 17 órakor elkezdett felvonuláson részt 
vett mind a 203 csoport. 168-as sorszámmal 18 órára kellett mennünk 
a gyülekező helyre, látva az akkor éppen elinduló csoportok sorszámát 
nyugodtan tudtunk nekiállni a páros és páratlan fotók elkészítésének.  
Szerencsére senkinek nem kellett tartania a hőség okozta rosszulléttől, 
mert az előző napi eső alaposan lehűtötte a levegő hőmérsékletét. 
19:15-kor indultunk el a stadionból. A közönség mosolygós, támogató 
szeretete végigkísérte az összes szereplőt a több km-es úton. Itt-ott 
magyarul hallhatunk buzdító szavakat. A VIP tribün előtt is mindenkit a 
saját nyelvén köszöntöttek. A felvonulás végén az útirány ismét a 
vacsorasátor volt. A Kis-Csepel táncegyüttes apró fiú táncosa csillogó 
szemekkel tájékoztatott bennünket, hogy ”krumplipüré van és IGAZI 
HÚS”. Valóban apró örömökből áll az élet. Az este 8 órakor kezdődő 
Európa bál kezdetére csak a menet elején szereplő csoportok érhettek 
oda, mi a 23 órakor kezdő Biatorbágyiak félóráját éppen hogy 
elcsíptük. A város egyik legnagyobb tere (parkolója) teljesen megtelt a 
táncoló, éneklő, mulatozó Europeade csoportokkal, de szép számban 
voltak jelen a helyiek is. Sajnos az 1:00 órás rendőrségi időt szigorúan 
betartották, hiába tüntetett e miatt a közönség a környékbeli tiroli kis 
csapat számaiból csak kettőt hallhattunk. A szállásunkra visszaérve 
tovább zajlott a bulizás a csarnok környékén. 

Vasárnap, negyedszer is croissant volt reggelire, az 
ebédcsomagban most éppen joghurtot találtunk a kenyérke, üdítő, 
alma és nápolyi társaságában. A rendezők becsületére vált, hogy 
ezekből az ennivalókból az étkezés idejének lejárta után a maradékot 
minden alkalommal szabad prédaként kiosztották. Városnézés 
szerepelt a programunkban, amely során ki-ki vásárolhatott is a neki  


