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Jobb egy közeli szomszéd, 
mint a távoli atyafi – olvas-
suk a Bibliában, nem véletle-
nül. A jószomszédi kapcsolat 
ugyanis sokat számít, hiszen az 
egymás mellett lakó emberek 
a bajban, szükség esetén azon-
nal segíthetnek, és persze az 
örömteli eseményekben is első-
ként osztozhatnak legközelebbi 
szomszédaikkal. Ez utóbbinak, 
mármint az együtt örvende-
zésnek szerettek volna szerve-
zett formát biztosítani az Alsó 
utcaiak, amikor – csaknem egy 
évtizeddel ezelőtt – életre hív-
ták saját utcabáljukat, amit idén 
augusztus 27-én tartottak meg. 

Az égiek is kegyesek voltak, 
így gyönyörû nyári délutánon 
gyülekeztek a résztvevők az 
Alsó utca végénél. Ha valaki 
nem tudta volna, merre menjen, 

a bográcsban fortyogó finom-
ságok illata kiváló iránytûnek 
bizonyult. Antunovics Antal 
udvarában muzsikálva, éne-
kelve nem csak ráhangolódtak 
a közeli fellépésükre, hanem 
már a jó hangulatról is gondos-
kodtak a tököli „Komsije” népi 
énekegyüttes tagjai. Õk a rácok 
hagyományait őrzik, nevük 
– stílusosan – szomszédokat 
jelent horvátul, s mint kiderült, 
akárcsak tavaly, az idén is első 
szóra vállalták a fellépést az 
Alsó utcaiak bálján. 

– Itt a helyünk – vélte Patasits 
Sándor, a kórus vezetője – 
hiszen, ha nem is közvetlen, 
de mégiscsak „szomszédok” 
vagyunk, és összekötnek ben-
nünket a nemzeti hagyománya-
ink is. Vegyes kórusunk nem 
véletlenül választotta mottóul 

azt a dalt, amelynek az első sora 
magyarra fordítva így kezdődik: 
ha felcsendül az utcasori szom-
szédok nótája, minden ház abla-
ka kitárul. Ha a hőségben abla-
kaik nem is, de az Alsó utcaiak 
bálján részt vevők szíve minden-
képpen kitárult ezen az estén, 
hogy egyaránt befogadja, ese-
tenként együtt dúdolja a görög, 
a rác, a magyar vagy szerb folk-
lór gyöngyszemeit. Mediterrán 
hangulatot idézett a görög nők 
Kariatidák nevû együttese, a rác 
Komsije vegyes kórus, valamint 
az ercsi Jorgovani, rác női kar, 
majd a mûsort a városunkban 
nem először, de ezúttal új kore-
ográfiával bemutatkozó Zorica, 
szerb táncegyüttes látványos 
produkciója zárta. Csak ezután 
került sor a gasztronómiai élve-
zetekre, azaz a bográcsban főtt, 

Jó mulatság,  
nemcsak szomszédoknak

ínycsiklandó étkek, a halászlé, 
a gulyásleves és a zúzapörkölt 
elfogyasztására. T. Mészáros 
András polgármester pedig – 
mivel mindhárom étel remekül 
sikerült – nem rangsort állított, 
hanem emlékoklevéllel jutal-
mazta az alkalmi szakácsokat. 
Az asztaloknál helyet foglaló 
szomszédok a vacsora után még 
inkább egymásra hangolódtak, 
ismerkedtek, jót beszélgettek, 
majd nótázásba is fogtak, bizo-
nyítva, hogy nem csak a házak 
ablakai, hanem a szívek is egyre 
inkább kinyíltak egymás felé 
az Alsó utcaiak idei bálján. Az 
ilyen és ehhez hasonló remek 
rendezvények nem ismétlőd-
hetnének meg évről évre, ha 
nem lenne egy lelkes szervező-
jük, aki a vállán cipeli az elvég-
zendő feladatokat, ő pedig nem 
más, mint Antunovics Antal 
önkormányzati képviselő. Ám 
egyedül ő sem menne sokra, 
ha nem lennének körülötte a 
lelkes segítők: többek között a 
képviselő családja, barátai és 
ismerősei, akikre mindig lehet 
számítani, és akik most is egész 
nap sürögtek-forogtak, és min-
dent megtettek azért, hogy az 
Alsó utcaiak kilencedik bálja is 
emlékezetes legyen mindazok-
nak, akik részt vettek rajta. 

– Amíg itt lesznek körülöttem 
mindazok, akik kérés nélkül 
segítenek, és akikre mindig szá-
míthatok a szervezésben, addig 
az Alsó utcaiak is minden évben 
számíthatnak arra, hogy meg-
tartjuk az utcabált, úgyhogy, 
jövőre is szeretettel várjuk ked-
ves vendégeinket! – nyilatkozta 
lapunknak Antunovics Antal a 
rendezvény végén. 
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A tengerrõl, halászatról énekeltek a görög nõi kar tagjai
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A Komsije népi együttes hangpróbájával már a fellépése elõtt jó hangula-
tot teremtett

A Zorica táncegyüttes mindig óriási sikert arat Érden, most is örömmel 
fogadták produkciójukat      

p

mûvelõdés


