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A szülőföldtől néhány száz 
kilométerre is megmaradt rend
szerető, fegyelmezett népnek 
a székely, és aki szombaton 
este nyolc órakor benyitott az 
érdi Csuka Zoltán Művelődési 
Központba, láthatta, minden 
asztal foglalt volt, nem lazsált 
a Bonyhádról megfogadott Illés 
Anti és zenekara, Kóka Rozália 
Magyar Örökség díjas népmű
vész pedig szíves szóval invitálta 
a színházterembe a székely bál 
résztvevőit, akik annak rendje és 
módja szerint tapssal köszöntöt
ték az est háziasszonyát.

– Sorrendben immár a 29. 
székely bálra kerül sor, és ez 
fontos esemény a városban élő 
székelyek és nem székelyek 
életében, hiszen remek alkalom 
arra, hogy köszöntsék egymást 
a rég nem látott barátok és roko
nok – mondta Kóka Rozália.

Öröm volt nézni a százha
lombattai Ifjúforrás együttes 
által előadott egykori leánylo
pást bemutató tánckompozí
ciót, a fergeteges tánc magával 
ragadta a nézőket, akik hosszan 

tartó tapssal jutalmazták a fia
tal táncosokat. Kóka Rozália is 
megelégedéssel könyvelhette 
el, hogy az általa megmentett 
bukovinai székely történet tánc
változata sikert aratott. 

Könnyű dolga volt a Bukovinai 
Székely Dalkör tagjainak, mert 
a rokonok, az ismerősök és a 
kedves ismeretlenek maguknak 
érezték a bemutatott énekeket, 
és együtt dúdolták a népdalokat 
a tekintélyes múltú népművé
szeti csoporttal.

Aztán amikor vége lett az 
ünnepi műsornak, akkor kez
dődött a nagy vidámság; a kosa
rakból előkerültek a finomabb
nál finomabb falatok, csalfa 
nő módjára kínálta magát az 
asztaloknál a jóféle fehér meg 
vörösbor. Fogyott is belőle szé
pen, a bukovinai gyökerekkel 
rendelkező székely asszonysá
gok pedig száz forintért kínál
gatták a tombolajegyeket, s a 
reménybeli szerencsések nem 
győzték tépdesni a kék, fehér, 
kockás és isten tudja milyen 
színű jegyeket. 

– A főnyeremény egy bukovi
nai kétszemélyes út – mondta 
az egyik vendég, és amikor a 
körülötte ülő társaság felkapta a 
fejét a hírre, gyorsan hozzátette: 
lovas szekérrel, komám! 

A bál szünetében Szedlacsek 
Emília, a bálnak helyet adó 
Csuka Zoltán Művelődési 
Központ igazgatónője elmond
ta, hogy az első bálok alkal
mával nemcsak népdalokkal 
szórakoztatták a nagyérdeműt, 
hanem bemutatták a bukovinai 
székely népviselet igencsak szí
nes darabjait is.

– Kóka Rozáliának elévülhe
tetlen érdemei vannak az érdi 
székely közösség összeková
csolásában, és elmondható, 
hogy a bukovinai gyökerekkel 
rendelkező érdi székelyek igazi 
közösséget alkotnak, együtt 
örvendeznek minden sikernek, 
és együtt bánkódnak a siker
telenségek miatt – mondta 
Szedlacsek Emília.

Az igazgatónő emlékeztetett 
rá; az érdiek büszkék arra, hogy 
városuk adott otthont a bukovi
nai székelyek első világtalálko
zójának, amelyen megjelent a 
néhai Antall József miniszter
elnök is.

Szedlacsek Emília örvende
tesnek tartotta, hogy a mos
tani rendezvényen itt vannak 
a nyolcvanas évek végén, a 
kilencvenes évek elején érke
zett erdélyiek képviselői is, akik 
közösen ünnepelnek a sokat 
szenvedett bukovinai székelyek 
leszármazottaival.

Kóka Rozália arról beszélt, 
hogy azért különleges érték a 
bukovinai székelyek népkölté
szete, mert ők őrzik legautenti
kusabban az archaikus eleme
ket, amelyeket Erdélyben már 

nem lehet megtalálni, hiszen 
ott is lezajlott a polgárosodás, 
és azzal együtt sok minden fele
désbe merült. 

– Minden évben meglátoga
tom a Kárpáton túli területeket, 
ha alkalmam van, elmegyek 
Bukovinába, felkeresem a mol
dovai barátaimat és ismerősei
met, és jól érzem magam a 
Gyimesekben is az ottani csán
gók között. Van miről beszél
nünk, hiszen sorsunk hasonló
ságot mutat, és ha meséről van 
szó, akkor együtt örvendünk a 
jó győzelmének, meg a gonosz 
bűnhődésének, népdalaink 
pedig olyan örök érvényű dol
gokról szólnak, mint a szere
lem, a honvágy, a hazaszeretet 
és a szülőföld iránti szeretet, 
amelyek időszerűek lesznek az 
elkövetkezendő évszázadok
ban is – sorolta Kóka Rozália.

Fortuna istenasszony kegyes 
volt, minden asztaltársaság 
megnyerte a maga ajándékát, 
idős és fiatal jól érezte magát, 
ropták a táncot, énekelték a 
hazulról hozott dalokat, éjfélkor 
pedig az egyesített kórus – anya
országiak és erdélyi székelyek 
– elénekelte a Székely himnuszt 
és Magyarország nemzeti him
nuszát. 

A csillagösvényen pedig kis 
időre megpihentek az istense
gítsi, andrásfalvi, radóczi, 
fogadjisteni és józseffalvi öreg 
székelyek, akik megjárták a 
poklok poklát, hangosan éne
kelték a két himnuszt, távolról 
integettek az Érden élő utó
doknak, és csak akkor tértek 
pihenőre, amikor a bálozók 
megígérték: történjék akármi, 
jövőre ismét találkoznak az érdi 
székely bálon.

 Papp János

Meghívó
Szeretettel meghívjuk önt az érdi horvát bálra, amely Érden, a Fesztál 
rendezvénytermében (Dávid utca 4.) 2009. február 21-én 18.00 órakor kezdődik.

Program:  18.00-tól helyfoglalás, 19.30 köszöntőbeszéd, 
 20.00 nemzetiségi program:
 „BÁCSKA” táncegyüttes, Garából,
  „BÁCSKA” Tambura – zenekar, Garából
 A repertoárból: Horvát népi dalok és táncok, népi játékok és szokások,  
 hagyománymegőrzés.
 21.00 Vacsora,  22.00 Tánc és zene reggelig, 24.00 Tombola.

Vacsorajegyeket a Fesztál étteremben és az Érdi Művelődési Házban lehet 
megvásárolni, illetve a 06-20/596-3177 (Kubatov Dubravka), a 06-20/462-2696 
(Kubatov István) telefonszámokon lehet rendelni.
  Érdi Horvát Önkormányzat!

Modern Táncsport Bajnokság 
2009

KELET-MAGYARORSZÁGI

2009. FEBRUÁR 22., 9.00 órai kezdettel
ÉRD, BATTHYÁNY ÁLT. ISK.

SPORTCSARNOKA, Fáczán köz 1.

Mini,  

 

Fe�nőtt koroszt���ok
JE�YE� � HE�YS�ÍNEN ��PH�TÓ�! FE�NŐTT #00,- Ft, 

�YE&ME�/NYU�DÍJ�S *00,- Ft
Az érdeklődőket szeretettel várják a rendezők:

 
Disco Dance, �aribi Show

A két himnusz erõsíti a magyarságtudatot

Székelyek és magyarok a székely bálon

A Bukovinai Székely Dalkör ezúttal is sikert aratott


