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Másodszor báloztak a szabolcsiak

A jó muzsika táncba vitte a résztvevõket, a legkitartóbbak hajnali 4 óráig ropták
Talán sokkal boldogabb lenne
a világ, ha az emberek elsősorban azt keresnék egymásban,
ami összeköti, és ritkábban
azt, ami elválasztja őket! Úgy
tûnik, a Szabolcs megyéből több
évtizeddel ezelőtt idetelepült
emberek ezt felismerték, amikor
négy évvel ezelőtt megalakították a Szabolcs megyeiek baráti
körét. Összetartozásukat pedig
az immár második alkalommal
megtartott báljukkal is megkoronázták, amit idén február 26án a Finta Rendezvényteremben
tartottak meg.
Sokan közülük az 50‑es 60-as
években érkeztek a fővárosba,
hogy szakmát tanuljanak, vagy
állást keressenek, majd megházasodtak, és a Budapest közeli
településeken vásároltak telket,
és lassan építeni kezdték családi
házaikat.
– Nem véletlen, hogy Érden
jó néhány olyan utca található,
ahol az ott lakók zöme szabolcsi
településről származik – tudjuk
meg a bál szünetében Miskolczi
Katalintól, a Szabolcs megyei
ek baráti körének vezetőjétől
– hiszen továbbadták egymásnak a telekvásárlási lehetőségekről szóló információkat, és
egymás közelében építkeztek.
A más megyékből idetelepül-

tek között minden bizonnyal
a Szabolcs megyeiek viszik a
prímet, ők lehetnek legtöbben.
Pár éve, miután egy közösségi
rendezvényen beszélgetve többen is szóvá tették, hogy szabolcsiak, spontán született meg
az ötlet, hogy alakítsunk baráti
társaságot. Kezdetben kisebb
létszámú baráti összejöveteleket
tartottunk, amelyeken szívesen
felelevenítettük a szülőföldhöz
kötődő emlékeket, de leginkább
az összetartozás, az összetartás érzése köt össze bennünket.
A szabolcsi emberek ugyanis
odafigyelnek egymásra, összetartó emberek, és szeretnénk,
ha ezt a jó tulajdonságot a Pest
megyei Érden, Tárnokon és
Sóskúton – ahol sok szabolcsi
él – sem hagynánk kiveszni az
emberekből, hanem ápolnánk,
és példát mutatnánk a sokszor
egymás nevét sem ismerő szomszédoknak, hogy együtt, egymással törődve és a másik emberre
odafigyelve többek vagyunk,
gazdagabb az életünk. Tavaly
tartottuk meg az első bálunkat,
aminek várakozáson felüli sikere
arra ösztönzött bennünket, hogy
hagyományt teremtve, az idén is
megszervezzük. Idén nemcsak
a szórakozásunkra gondoltunk,
hanem jótékonysági gyûjtést is

szerveztünk. Papp Klára, baráti társaságunk tagja saját maga
készítette azokat a tûpárnákat,
amiket a megjelent vendégeknek
jótékonysági céllal árusítottunk,
és az így összegyûlt pénzt olyan
rászoruló családnak juttatjuk el,
amely az árvízkárosult Szabolcs
megyei településen él. Nem az
összeg mértéke, hanem elsősorban a gesztus, a jó szándék
számít, hogy gondolunk az otthon maradtakra is – fûzte hozzá
mindehhez Miskolczi Katalin.
Időközben a színpadon K.
Nagy László színmûvész bejelentette az est sztárvendégeit:
Koós Jánost és feleségét, Dékány
Saroltát. A népszerû énekes
legendás tréfálkozásával hol
megnevettette közönségét, hol
meg egy kis nosztalgiára hívta
az évtizedekkel ezelőtt is oly szívesen énekelt, örökzöld slágereivel. A színpadi mûsort követően
újra Rozbora András és zenekaráé lett a porond, akik hajnalig
húzták a talpalávaló muzsikát,
és csupán a tombolahúzás izgalmáért tartottak egy kis szünetet
éjfélkor.
A Szabolcs megyeiek baráti
társasága második érdi báljának
sikere már most előrevetíti, hogy
jövőre is megtartják.

Bálint Edit

Jelmezbe öltözött tanárok és
diákok töltötték meg a Szepes
Gyula Mûvelődési Központot,
ahol sok szülő, rokon és barát
foglalt helyet, hogy megnézze a hozzátartozók produkcióit. A Lukin László Alapfokú
Mûvészeti Iskola alapítványi
maratoni farsangi bálja a hét
végén ismét sikeres volt, csak
úgy, mint az előző években.
Színvonalas zenei mûsorok
színesítették a programot.
Az előcsarnok és a nagyterem is megtelt szombat este,
nagy volt a sürgés-forgás, egymást érték a mûsorszámok és a
meglepetések. A legnagyobbat
a tanárok szerezték, akik
„kivetkőztek” erre az alkalomra önmagukból, illetve beöltöztek – különféle maskarákban
„játszottak”. Zwickl Ágoston
a Lukin Fúvószenekar karnagya például minden számhoz
és országhoz átöltözött, így
barangolta be a világot, természetesen az ennek megfelelő
zenei körítéssel. Az idegenvezető, a mûsorszám narrátora
– Mézes Gyöngyi ütős tanár
– „ütős” szöveggel kalauzolt
bennünket körbe a földgolyón, ha nem is nyolcvan nap
alatt, de ahhoz elég hossza-

san, hogy kedvet kapjunk az
utazáshoz… Igaz, így olcsóbb
volt. A lelkes pergő nyelvû
pedagógus ezt követően megmutatta, hogy tud ő afféle
manó is lenni, érdekes jelmeze
sikert aratott. A mûsorvezető,
Sebestyén Gábor szó szerint
végig bohóckodta a több órás
mûsorfolyamot – remekül! –,
sőt, a végén Barta Viktóriával
még közös bohócszámot is
bemutattak. A tanítványok
nagyon élvezték, hogy tanáraik most másik oldalukról is
bemutatkoztak előttük, például szinte az egész tanári
kar táncra perdült egy ismert
country-számra, Stiblo Anna
igazgatóval az élen.
Szóka Júlia énektanár pedig
pizsamában adta elő a My
Fair Lady musical egyik nagy
slágerét, a Ma éjjel táncolnék
címût, amelynél alkalmi partneréül szegődtek a színpad
körül ugrálgató, a jelmezversenyt már türelmetlenül váró
apróságok, akik ezután gyorsan birtokukba is vették a világot jelentő deszkákat, amelyen
már most otthonosan mozogtak. Legalább harmincan öltöztek be királynak, ördögnek,
tündérnek, angyalnak, hang-

jegynek, transzformátornak
– ami ötletesen autóvá alakult
–, Piroskának, csontváznak és
boszorkánynak. A Szepesben
ez idő tájt feltûnően alacsonyan szálltak a seprûs figurák, hiszen a legtöbb lányka
boszorkának öltözött be – talán
előre vetítve a jövőt?…
A jó hangulat tehát biztosítva volt, mert nemcsak a tanárok, de tanítványaik is kitettek
magukért derûs és nívós produkciójukkal. Az ének-tanszak
növendékei például több mesemusical szereplőit idézték meg,
így Pocahontast, és Dorothyt
az Óz a csodák csodájából,
de hallhattuk még Abigél szép
dalát és a Mozart musical híres
betétdalát A zene, az vagyok én
címût. Rajtuk kívül természetesen több hangszeres növendék
is bemutatta tudását.
A remek farsang alatt a
finomságokról a tanárok gondoskodtak, így senki sem éhezett, az eladott sütemények,
szendvicsek, italok ára pedig
az iskolai alapítványt gazdagította, mint ahogy az eladott
használt könyvekből és a tombolák árából befolyt összeg is.


Temesi László

Együtt ropta a család
Múlt szombaton tartotta immár
hagyományos táncházát az
Ága-Boga
Nagycsaládosok
Érdi Egyesülete a Körösi iskola
tornacsarnokában. Az önkormányzat, a helyi vállalkozók
és a Körösi iskola támogatásával rendezett mulatságon nemcsak a tagcsaládokat, de minden látogatót örömmel látott
az egyesület. A talpalávalót a
Téka Együttes húzta, a táncokat, körjátékokat Csuziné Tóth
Tünde mutatta-tanította kicsiknek és nagyoknak.
Az ingyenes rendezvény
szervezői nemcsak a lábak,
hanem a kezek megmozgatására is gondoltak: a gyerekeket kézmûvesasztal várta, az
éhes-szomjas torkokat pedig
sok finom falat. A mulatság
fénypontja persze a tombola
volt: senki sem távozott üres
kézzel.
Valószínûleg sok gyerek – és
felnőtt – véleményét megfogalmazta az a kislány, aki a
táncház végeztével így kiáltott
fel: nahát, ez milyen csodálatos nap volt!
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A szerzô felvételei

A szerzô felvétele

és boszorkák táncoltak

