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XV. Karácsonyi gála

„Nem búcsúzni szeretnénk, csak megköszönni...”
A Faluház nagytermében december 19-én immár 15. alkalom-

mal ajándékozta meg a város közönségét a Biatorbágyi Ifjúsági Fú-
vószenekar és a Füzes Néptáncegyüttes karácsonyi gálamûsorával.

Fellépésük elsõ részében a zenekar hangversenyét hallgathat-
tuk Kaszás Sándor karmester vezetésével. Indulóegyveleggel,
majd ismert német népdalokkal, Bodnár István és Andresz Iván
szólójával, trombitakoncerttel kezdte mûsorát a zenekar. A fel-
csendülõ itáliai híres filmzenével elõbb Olaszországba, majd igazi
latinos ritmusokkal Dél-Amerikába invitálták a publikumot. Ezt a
’80-as évek Phil Collins dalaiból és Ray Charles leghíresebb meló-
diáiból összeállított egyveleg követte. Mûsorukat Duke Ellington
egyik legismertebb számával fejezték be, melyet a közönség nagy
tapssal jutalmazott.

A gálamûsor második részében elõször a Füzes Táncegyüttes
óvodásokból álló mini csoportja lépett színpadra. Õket követte az is-
koláskorúak gyerektánccsoportja Pilisborosjenõi tánc és Schwaben-
fest koreográfiák címû táncot adtak elõ. Az Ifjúsági csoport az Újfalu-
si körtánc, a Vidám keringõ és polkatáncait láthatták a nézõk. Régi
idõk szüreteit idézik fel táncukkal a felnõtt tánccsoport tagjai.

A következõ táncukkal az Ifjúsági Fúvószenekarért és Füzes
Néptáncegyüttesért Alapítvány leköszönõ elnökének, Koósné Lé-
vai Ildikónak fejezték ki köszönetüket az elmúlt közösen töltött 12
évért.

A tánc elõtt Bunth Edina vette át a szót: „Ildi néni! Mi nem bú-
csúzni szeretnénk, csak megköszönni eddigi munkáját, és ötleteire, ta-
nácsaira, utazás elõtti intelmeire a továbbiakban is számítunk. Elvár-

juk rendezvényeinkre, fellépéseinkre, és ha ideje engedi, alkalman-
ként a próbákon is szívesen látjuk. A 12 év alatt számtalan mélypon-
ton segített túl bennünket határozott egyéniségével és kitartásával.
Mindig a csapattal tartott, bármerre jártunk is, vállalva minden ké-
nyelmetlenséget, matracon alvást, több napos buszozást. Szokta is
mondani, hogy élményeibõl már egy könyv megtelne. Reméljük, egy-
szer megírja. Hogy ez könnyebben menjen, ezzel a csekély ajándékkal
(fotóalbum) szeretnénk hozzájárulni az emlékek felidézéséhez.”
Koósné Lévai Ildikó meghatódva köszönte meg az elmúlt évtized
közösen töltött munkáját és szép emlékeit, további siket kívánva a
zenészeknek és táncosoknak.

Majd következett a „köszönettánc”, de ezzel még nem ért vé-
get a gála, hiszen nincs karácsony meglepetés táncok nélkül.
Amíg a táncosok felkészültek, a közönség meghallgatta, mi tör-
tént velük 2009 során: „Ilyenkor év végén szoktuk számba venni,
hogy az eltelt esztendõben merre jártunk, milyen szereplések állnak
mögöttünk.

Áprilisban a biatorbágyi és a sóskúti zenekar hagyományos közös
tavaszi koncertjén vettünk részt, mely évente felváltva kerül megren-
dezésre a két településen. Idén az Andreetti Károly Általános Iskola fo-
gadta be tornacsarnokába a nagyszabású rendezvényt. Júniusban a
sóskúti zenekar 15. évfordulója alkalmából adott 4 zenekar teltsátras
elõadást. Májusban középsõ táncosaink az Iharosban a majálison, a
nagyobbak pedig a Hungexpo területén megrendezett Fegyver-, Hor-
gász-, Vadászkiállításon és Herceghalmon a regionális kórustalálko-
zón szerepeltek. A jelenleg Brüsszelben dolgozó táncostársunk, Nagy
Rita esküvõjén zenével kívántunk sok boldogságot. Igen nagy örö-
münkre szolgált, hogy a testvérvárosi kapcsolat létrejöttének 20. év-
fordulóján Biatorbágyon és Herbrechtingenben is szerepelhettünk.Köszönöm

Az Ifjúsági Fúvószenekar és a Füzes Táncegyüttes karácsonyi
gálamûsorán a csodálatos össztánc és a meleg méltató szavak
után már megpróbáltam szavakba önteni a gondolataimat, de a
meghatottságtól bizony nagyon remegett a hangom. Ezért most
itt újra elmondom, hogy én tartozom köszönettel a zenekarnak
és a táncosoknak a sok-sok szeretetért, amit tõlük kaptam. Köszö-
nöm, hogy részese lehettem a sikereiknek és köszönöm a sok él-
ményt, amit együtt élhettünk meg. Köszönöm a szülõk segítségét
és támogatását, mert nélkülük azért nehéz lett volna.

Köszönetet mondok Wéber Hannának, akivel 12 évig na-
gyon jól tudtunk együtt dolgozni. Volt sok örömünk, gondjaink
is akadtak, de remélem, hogy a gyerekek ez utóbbiból nem so-
kat vettek észre. Igazából csak az alapítvány elnöki posztjáról
mondtam le, mert segítõ szülõként az alapítvány és a gyerekek
mindenkor számíthatnak rám.

Koósné Lévai Ildikó
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Kicsi táncosaink egy része itt, a hazai rendezvényen mutatkozott be
elõször a nagyközönségnek. A németországi mûsor egy részét Kurt
Gröber és Kaszás Sándor már itthon elõkészítette, a számokat közö-
sen állították össze, és felváltva vezényeltek.

Július elején a táncosok még csak beosztották, ki hova menjen, de
a zenekarnak nem kevés szervezést igényelt, hogy egyazon napon
három rendezvényen sikerüljön fellépni. Etyeken a mûsor elejére kér-
ték magukat, hogy a torbágyi utcaavatásra idõben érkezzenek, ott
pedig már várta õket a különbusz, mellyel Vácra, a Villamos Mûvek
rendezvényére siettek. E hónap végén az önkormányzat Bián avatta
a frissen elkészült utcacsoportot, itt a zenekar indulózott. Szeptember-
ben Októberfestet tartott a zsámbéki Lochberg Tánccsoport. Meghí-
vásuknak eleget téve egy vidám rendezvénynek voltunk részesei.
Szintén ebben a hónapban az Általános Iskola Német Nemzetiségi
Tagozatának Táncházán, valamint a Patakparti polkapartin, októ-
berben a Hagyományõrzõ Egyesület Fúvószenekari találkozóján, no-
vemberben pedig jótékonysági gálamûsoron vett részt a zenekar és a
tánccsoport, itt, a Faluházban.

A Biatorbágyi Általános Iskolában óraadó tanárnõ Kondo Naoko
jóvoltából novemberben a japán tv forgatott Biatorbágyon, többek
között a Füzes Néptáncegyüttes próbáján is, majd egy táncot népvise-
letbe öltözve is felvett Andrészék etyeki pincéjénél.

1998 óta 7 alkalommal szerepeltünk Európa egyik óriási zenei-,
táncos- és kórus fesztiválján, az évente megrendezésre kerülõ Euro-
peade-en. […] 2010-ben szándékaink szerint megpróbálunk eljutni
Bolzanoba, a 47. Europeade fesztiválra.

Ez évben is – mint a korábbiakban – sokan segítették munkájukkal
programjaink megvalósítását. Köszönjük a segítségét: Bunth József-
nének, Bodorkos Lászónak, Csontos Margitnak, Farkas Sándornak,
Fábián Norbertnek, Fábián Tamásnak, Földházi Zoltánnak, Földhá-
ziné Simon Eszternek, Gockler Máténak, Holczer Arankának, Holc-
zer Ferencnek, Hutka Krisztinának, Kis Bélának, Koósné Lévai Ildikó-
nak, Krupp Dánielnek, Laczkó-Angi Józsefnek, Laczkó Sándornak,
Lovas Miklósnak, Lovas Miklósnénak, Magácsné Berkó Erzsébetnek,
Nyujtó Attilának, Rosta Zoltánnénak, Schiller Andrásnak, Schillerné
Mészáros Melindának, Szabó Imrénének, Törökné Kovácsovics Mó-
nikának, Varga Mónikának, Simon Tibornénak, Wéber Ferencnek.

Jámbor Imrének és Kovácsháziné Katona Zsuzsának – a Faluház
vezetõinek köszönjük, hogy egész évben elviseltek bennünket és a me-
netrenden kívüli próbaigényünknek is segítettek helyet biztosítani.
Nagy Tibornak, a Faluház munkatársának, hogy a hang- és fény
technikát igényeink szerint kezelte. Továbbá köszönjük Biatorbágy
Város Önkormányzata támogatását, valamint köszönjük mindazok,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-át ajánlották fel csoportunk szá-
mára.”

A beszámoló után a gyermek tánccsoport a ’70-s évek diszkóvi-
lágát idézte a közönség elé. Az ifjúsági csoport a tengeren túlról
hozott country-táncával lepte meg a nézõket. A felnõtt tánccso-
port szatmári táncokat mutatott be, melyet Molnár Pál, a Bihari

táncegyüttes tagja betanította be. A nagyérdemû vastapssal jutal-
mazta a táncosok meglepetéstáncát.

A gálaest háziasszonya végezetül a Szabó Juliannát, Bunth Edi-
nát, Kaszás Sándort és Molnár Pált kérte a színpadra, akik megál-
modták és megvalósították ezt a szép estét. Mögéjük bevonultak a
táncosok, és a zenekar a Csendes éj-t kezdte játszani. A felcsendülõ
dallamokhoz – némi biztatás után – a közönség is csatlakozott.

Hagyományos Pászti-koncert

Ünnepre hangolva
Rendhagyó módon decemberben gyönyörû téli díszletben, fris-

sen ropogó hóban várta a biai Szent Anna-templom a Pászti-kon-
certre igyekvõ embereket. 2009 karácsonyán a kórus csak egy
koncertet adott, így jócskán megtelt a templom, hiszen Torbágyról
is többen átjöttek. Hutóczky Béla atya köszöntötte a megjelente-
ket, majd Kacsó Kinga felcsendülõ szólójával kezdõdött a karácso-
nyi mûsor. A kórus elõadásában újra hallhattuk a már ismerõs ad-
venti dalokat, melyek az elkövetkezendõ ünnepekre hangolták a
közönség lelkét. A meghitt estét Bolyki Eszter karnagy vezetésével
a Pászti Miklós Vegyes Kórus – szokásához híven – közös énekléssel
zárta. A mûsort – sok ember örömére – élõben közvetítette a Bia-
torbágyi Kábeltévé, melyet így – a városlakókon kívül – Hercegha-
lom nézõi is láthattak.

A szép este után a kórustagok és vendégeik a szépen felújított
biai plébánián tartották évzárójukat. Hagyományosan most is Cseke
Ildikó, a kórus titkára mondott köszönetet Bolyki Eszter karnagynak
kitartó, sokszor erõn felüli áldozatos munkájáért, mellyel lehetõvé
tette, hogy együtt énekelhettek ebben az évben is. A megható sza-
vak után illatozó forralt bor és a kórustagok által készített házi finom-
ságok elfogyasztása mellett vidám beszélgetéssel, boldog karácsonyi
ünnepeket kívánva fejezõdött be az este.
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