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Amíg kinn mínusz tíz Celsius-
fok alatti fagyot lehetett mérni, 
addig benn a bálteremben forró 
tengerparti hangulatot varázsol-
tak a dalmáciai és szlavóniai 
dalok, nem beszélve a hagyo-
mányőrző táncokról. A lórévi 
Selo zenekar muzsikája pedig 
szinte egy percig sem hagyta 
pihenni a jókedvû mulatozó-
kat, akik egymásba kapasz-
kodva fáradhatatlanul járták 
a horvát körtáncot. Az Érden 
élő rácok ugyanis valójában 
dalmáciai horvátok leszárma-

zottai, akik néhány száz évvel 
ezelőtt a tengerparti Raguza, a 
mai Dubrovnik felől, a török 
elnyomás és a sanyarú körül-
mények elől menekülve érkez-
tek Magyarországra, és sokan 
Olovo környékéről származtak. 
Bár nagyon sok esztendő eltelt 
letelepedésük óta, leszármazot-
taik mégis máig őrzik és ápolják 
hagyományaikat, amit ez a bál 
is igazol. 

– Egy évtizede már, hogy mi, 
érdiek törökbálinti, ercsi és 
százhalombattai barátainkkal 

együtt összejövünk farsang ide-
jén, és nem csupán jót mula-
tunk így közösen, hanem a zene 
és a tánc segítségével egy kicsit 
visszanyúlunk gyökereinkhez, 
felidézzük őseink hagyománya-
it – mondta Antunovits Antal 
önkormányzati képviselő, 
aki a helyi kisebbségi önkor-
mányzat lelkes tagjaival együtt 
tevékenyen kivette részét a bál 
szervezéséből. A résztvevőket 
Weszelovits Istvánné Ágnes, 
az Érdi Horvát Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke előbb 

horvátul, majd magyarul is 
köszöntötte. Hangsúlyozta: 
örömére szolgál, hogy ren-
dezvényüket évről évre egyre 
népesebb közönség látogatja. 
Szintén hagyományaik meg-
őrzését szolgálja az egy évvel 
ezelőtt elindított horvát táncház 
is, amelyre sokan ellátogatnak, 
és ott is mindig remek a han-
gulat. Mint kiderült, a Budapest 
környéki falvakban élő hor-
vátok egyesületet alakítottak, 
így hatékonyabban segíthetik 
egymást hagyományaik ápolá-
sában. Ebben már most sem 
kell messzire menni, hiszen a 
szomszédos Ercsiben mûködő 
Zorica tánccsoporttal évek óta 
példaértékû kapcsolatot ápol-
nak, így őket szinte alig kellett 
bemutatni az érdieknek. Az 
együttes fellépése pedig, mint 
mindig, ezúttal is nagyszerû lát-
ványt és hangulatot nyújtott a 
bál résztvevőinek. Előbb szlavó-
niai, majd dalmát táncot mutat-
tak be nagy sikerrel, ami után 
nem csoda, hogy még többen 
kedvet kaptak a körtánchoz a 
Lórévi Selo zenekar talp alá való 
muzsikájára. 

Mivel az érdi Rác Bál is hagyo-
mányosan batyus bál jellegû, 
a harapnivaló meg a jókedvre 
derítő itóka a bálozók kosará-
ból került az asztalokra. Meg is 
teltek finomságokkal a tányérok 
meg a poharak, de még egymás 
kínálására is bőven futotta az 
elemózsiából, a bor meg a fris-
sítő is kitartott egészen hajnalig. 
A résztvevők pedig, kortól és 
nemzeti hovatartozástól függet-
lenül, láthatóan nagyszerûen 
mulattak az idei, tizedik Rác 
Bálon.  Bálint Edit

Idén már a tizedik báljukon mulattak az érdi rácok

Hajnalig ropták a körtáncot
Bár az utóbbi évtizedek egyik legfagyosabb februárja köszöntött ránk, a farsangi 
idõszakban még a fogcsikorgató hideg sem akadályozhatta meg, hogy az Érden élõ 
kisebbségek nagy érdeklõdés mellett tartsák meg hagyományõrzõ báljaikat. Így a 
korábbi évekhez képest most sem voltak kevesebben a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban február 11-én megtartott Rác Bálon, amelyre idén már tizedik alkalom-
mal várták vendégeiket a szervezõk. 

Az ercsi Zorica tánccsoport szlavóniai tánca
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Amíg szólt a talp alá való muzsika, a körtáncot szinte nem lehetett abba-
hagyni

mozaik


