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Tizenharmadik alkalommal rendezett 
német nemzetiségi hagyományõrzõ 
bált az érdi német nemzetiségi önkor-
mányzat február közepén a szépen fel-
díszített Finta Rendezvényteremben. 
A bálba érkezõknek a hagyományt 
követve egy rozmaringággal ked-
veskedtek a vendéglátók az aperi-
tif mellett. Falusiné Matics Zsuzsa 
németül és magyarul köszön-
tötte a vendégeket, külön említ-
ve közülük a 48 települést össze-
fogó Észak-Magyarországi Német 
Önkormányzatok Szövetségének 
és a Landesratnak a képviselõit, a 
Neue Zeitung címû lap szerkesztõjét, 
a budaörsieket, a szigetcsépieket, a 
tökölieket, a Zalából jötteket, vala-
mint az elsõbálozó leányokat is. 

A sajátos hangulatot felidézõ 
köszöntõ után a kilencesztendõs 
Szokolai Szabolcs zenélt, aki neves 
harmonikamûvész-tanár édesapja 
és két, zenei versenyeken szép 
eredményeket elérõ bátyja nyom-

dokain haladva három zenemûvel 
aratott sikert. Ezt követõen a 830 
lakosú Babarcról, Pécs közelébõl 
érkezõ csaknem harminc éve ala-
pított együttes, az Ausztráliát és 
a dunamenti országokat is meg-
járt Ungarndeutsche Tanzgruppe 
Babarc mutatott be nemzetiségi 
ruhában német hagyományõrzõ 
táncokat, sõt, a közönséget is 
megtáncoltatta a végén. Nagy 
meglepetés volt a mûsoron kívül 
elõadott sörtánc, amit a Széchenyi 
Általános Iskola „Széchenyi-díjas” 
táncos lábú tanárokból álló csa-
pata szerzett. A táncot Leszák 
Ferenc iskolaigazgató „kommen-
tálta”. Fintáék jóízû vacsorája 
után nem maradt el a hangula-
tos táncos mulatság, és a tom-
bola sem, az értékes nyeremé-
nyekkel. A talpalávalót most is a 
Szigetújfalusi Fúvószenekar fújta 
Loór Miklós vezetésével. 

 Bodrog Beáta

Szombaton a Finta Rendez-
vényteremben rendezték a 
„Szabolcs Megyeiek és Érd 
Térsége Idõbank elsõ farsan-
gi bálja” elnevezésû mulat-
ságot. A hajnalig tartó ren-
dezvényen a résztvevõk sem 
táncban, sem énekben, sem 
humorban nem szenvedtek 
hiányt.

Február 27-én este 7 órától 
– hagyományteremtõ céllal 
– rendezték meg az Érden élõ 
Szabolcs megyeiek elsõ far-
sangi bálját. A rendezvényt 
Miskolczi Katalin, a két évvel 
ezelõtt alakult Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megye Baráti 
Kör elnöke nyitotta meg: 

– Az elsõ farsangi bál 
gondolata több mint fél 
évvel ezelõtt született meg. 
A szervezõk az Érden élõ 
Szabolcs megyeiek összefo-
gására, hagyományteremtõ 
céllal rendezték meg.

Az elnök azt is elmond-
ta, a jövõben több inten-
zív programot szeretne az 
elmúlt 50-60 évben a város-
ba költözött szabolcsiak 

közremûködésével, hiszen 
sok minden – a város, ahol 
jelenleg élnek, a barátok, az 
érdeklõdési kör és ami a leg-
fontosabb, a közös szülõföld 
is – összeköti õket.

Az ünnepélyes megnyi-
tó során Tóbiás József par-
lamenti képviselõ, a baráti 
kör tiszteletbeli elnöke is 
köszöntötte a jelenlévõket. 
Az est fõvédnöke örömét 
fejezte ki, hogy – dombrádi 
lévén – jómaga is jelen lehe-
tett a bálon. Hangsúlyozta: 
„a szabolcsi ember büsz-
ke, szeret dolgozni és nem 
utolsó sorban, közösségben 
él”. Beszéde végén elmond-
ta, reméli, hogy az idei, elsõ 
mulatság után, jövõre már 
tapasztaltabban rendezhetik 
meg az érdi szabolcsiak far-
sangi bálját.

A hivatalos megnyitót 
követõen az est házigazdája, 
Miskoczi Katalin konferálta 
fel az elõadókat. A farsangi 
bál nyitótáncát a Törökbálinti 
Néptáncegyüttes mutatta be: 
magyar, szatmári táncokat 

adtak elõ. A csaknem egyórás 
mûsor elnyerte a közönség 
tetszését: vastapssal köszön-
ték meg a fergeteges mûsort 
– amely egyúttal megalapoz-
ta a hangulatot: a bemutatót 
követõen azonnal megtelt 
a táncparkett a szép szám-
ban összegyûlt bálozókkal. 
A közös vacsorát követõen 
az est második produkció-
jaként Csonka Zsuzsanna 
és Pándy Piroska adott elõ 
operett részleteket. A Dáma 
Dívák mûsora hatalmas 
sikert aratott, Kálmán Imre 
Marica grófnõ dalbetétei 
lenyûgözték a közönséget.

A táncos és énekes 
mûsorszámok után a humor 
vette át a fõszerepet. Nem 
sokkal éjfél elõtt Koltai 
Róbert színész-rendezõ poén-
jai tették próbára a közön-
ség rekeszizmait. A mûvész 
úr elõször a közelgõ nõnap 
alkalmából egy verssel káp-
ráztatta el a közönséget, 
majd közismert magyar ver-
seket (köztük Petõfi Sándor 

Anyám tyúkját, Arany János 
A Dunánál címû költemé-
nyét) adott elõ „németül”. 
Mûsorszáma zárásaképp 
Dés László Legyen úgy címû 
szerzeményét énekelte el. 
A produkciót vastapssal 
jutalmazta a közönség.

Éjfélkor az est meglepe-
téseként az egybegyûltek a 
2008-as Ország Tortája címet 
viselõ – azóta híressé vált 
– szatmári szilva tortát kós-
tolhatták meg. A bálon tom-
bolasorsolásra is sor került: 
éjjel 1-kor kilencven darab 
értékes ajándékot – köztük 
egy tenerifei utazást – sorsol-
tak ki a résztvevõk között.

 A bálozók amikor csak 
tehették, birtokba vették a 
táncparkettet, a hajnalig 
tartó mulatságon több gene-
ráció szórakozott együtt. 
A talpalávalót a dabasi 
Rozbora Zenekar húzta. 
A bál kiváló hangulatához a 
fellépõkön kívül a finom éte-
lek és italok is hozzájárultak.
  Kovács Renáta
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A babarci együttes táncbemutatója
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