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Május 23-án délután Érd-
Ófaluban, a Pincesoron 
elsõ alkalommal ren-
dezték meg a Tavaszi 
Szõlõvirág Ünnep és 
Nemzetiségi Fesztivált. 
A pincéknél az Érden élõ 
nemzetiségek mutatták 
meg kultúrájukat, népvi-
seletüket, gasztronómiá-
jukat, zenéjüket. 

Az egyik szervezőtől kérdez
tük: kik az ünnep létrehozói, 
és kik a résztvevők?

Hudák Mihály, a Pincetulajdo
nosok Egyesületének elnöke: 

– A szervezők az ÉrdÓfalu 
Pincetulajdonosok Egyesüle
tének tagjai, a résztvevők a 
meghívott hét nemzetiség: a 
bolgárok, a görögök, a horvá
tok, a lengyelek, a németek, 
a székelyek és a szerbek. Van 
még nemzetiség Érden, köztük 
olyan is akad, aki nem fogad
ta el a meghívásunkat. Majd 
legközelebb eljönnek. Az ötlet 
Antunovits Antalé, tőle vettük 
át, az engedélyével. Nagy segít
ségünkre volt a szervezésben 
is. A tavaszi rendezvény ötle
te Finta Katalin titkárunktól 
származik, ő adta a nevet is. 
Németh József, aki szintén az 
egyesületünk oszlopos tagja, 
szerezte meg Antaltól a lehe
tőséget, hogy a Nemzetiségi 
Fesztivált a Szőlővirág Ünnep 
keretén belül rendezzük 
meg, mert egyébként csak a 
pincék lettek volna nyitva. 
A rendezvény önszervező, mi 

csak lehetőséget adtunk a nem
zetiségieknek, hogy megmu
tassák magukat. 

– Mivel kezdődött a prog-
ram?

– Déli egy órakor a Thermal 
Szállótól népviseletben vonultak 
az emberek – az összes nemze
tiség – a Pincesorig. A megnyitó 
beszéd után ökomenikus szer
tartás következett, két áldás, 
amelyet egy római katolikus 
és egy ortodox pap vezetett, 
hiszen a szerbek, bolgárok, 
görögök java ortodox. Ezt köve
tően mutatkoztak be az ének és 
tánccsoportok. Minden nemze
tiség kapott egy pincét, háttértá
mogatást, ami eszközöket, egy 
kis borocskát, sátrakat, padokat 
jelent. Segítünk mindenkinek, 
akinek nincs teljes felszerelése. 
A pincéknél nemzetiségi étele
ket, apró falatkákat kínáltak a 
közönségnek. Folyamatos volt 
a műsor a nagyszínpadon, de a 
pincék előtt is bemutatkoztak a 
nemzetiségiek. 

– Érd a török hódoltság óta 
soknemzetiségű település. 
Mindig gyönyörűen éltünk 
együtt egymással, úgy, hogy 
az identitás tudatunk is meg
maradt. Tiszteletben tartjuk 
egymást. A mai napig, ha talál
kozik egy idősebb sváb és egy 
rác ember, akkor a rác ember 
svábul köszön, a sváb pedig 
rácul. Evvel is megadják a tisz
teletet egymásnak. Érden ma 
is igen jó barátságban élnek a 
nemzetiségek egymással. Ezt 
a barátságot szeretnénk mi is 
még jobban elmélyíteni, és 
megmutatni, hogy mennyire 
egységes a nemzetünk. Van 
egy nagyon szép régi köz
mondás: Jó ember a magyar, 
még ha tót is. Bennem leg
alább négy nemzet vére folyik. 
Édesanyám anyja sváb, apja 
szlovák. Édesapám apja fehér
orosz, az édesanyja lengyel, 
így én egy igazi magyar ember 
vagyok!

 Ozsda Erika

Soknemzetiségû fesztivál a Pincesoron

Szõlõvirág Ünnep
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Érdre látogat az egyik leg
népszerűbb magyar népzenét 
játszó együttes: a Ghymes. A 
zenekar a II. Első Fesztivál 
keretében 2009. június 20án 19 
órakor a nagyszínpadon lép fel. 
Dallamaik nem csak a népzene 
kedvelőit ragadják magukkal. 
„Adjunk 50 vagy többször 50 
percet az életünkből, hagyjuk, 
hogy a Ghymes zenéje felráz
zon, fojtogasson, elringasson 
egyszerre.” (Gömbölyös)

A sajátos stílusú Ghymes 
Szarka Gyula vezetésével alakult 
a Nyitrai Pedagógia Főiskolán 
1983ban. A tagok, szlovákiai 
magyar zenészek korábban roc
kot, komolyzenét és régizenét 
játszottak. Első táncházaikat, 
népzenei koncertjeiket a Nyitra 
melletti Gímes (régies írással 
Ghymes) községben rende
zett ifjúsági táborban tartották. 
Innen ered a zenekar elnevezé
se, amelyet 1984ben vett fel.

A „Ghymes zene” a magyar, 
valamint közép és keleteuró
pai népzenei gyökerekből ered. 
Ars poeticája a muzsika egye
temessége. Az együttes zenéjé
ben arra keresi a választ, hogy 
a teljesen különböző kultúrájú 
és életvitelű emberek miben 
hasonlítanak egymáshoz. Az 
alapító Szarka Gyula (ének, 
bőgő, tökcitera stb.) népzenei 
alapú zenéje és Szarka Tamás 
(ének, hegedű, koboz stb.) 
irodalmi értékű szövegvilá
ga sajátos stílust kölcsönöz a 
zenekarnak. Dalaikat feszes, 
kemény ritmusok jellemezik. 
Zenéjükben a hagyományos 
népi hangszerek mellett (hege
dű, cimbalom, lant, tökcitera 
stb.) a szaxofon és a dob is 
előkerül. Az élő muzsika fel
tétele és záloga sikereiknek. 
Szeretettel írják és éneklik dalai
kat. További tagok Kún Csaba 

(szintetizátor), Jelasity Péter 
(szaxofon, fuvola), Jász András 
(altszaxofon), Nagy Szabolcs 
(szintetizátor, nagydob), Széll 
Tamás (ütősök dobok), Lau 
János (ütősök dobok), Molnár 
Imre (bőgő) és Varga Bori (sza
xofon, töröksíp, furulya stb.).

A Ghymes és a magyarországi 
Vujicsics az Európaszerte siker
rel szereplő Keleti szél (Vent 
d’Est) című produkció részt
vevői. A 17 tagú nemzetközi 
zenekar kivételes „zenei moza
ikot” alkot. Vezetője Miquéu 
Montanaro franciaoxitán 
zenész, zeneszerző. Kérésére a 
Ghymes részt vállalt a Touloni 

Theatre de la Mediterranée, a 
legnagyobb európai szabadtéri 
színházi előadás zenéjének lét
rehozásában 1993ban.

A felvidéki világzeneegyüt
testől kért és kapott már zenét 
a budapesti Nemzeti Színház, 
valamint a komáromi Szabadtéri 
Színház. A zenekar több tucat 
koncertje mellett két jelentős 

eseményen: a hannoveri EXPO 
Világkiállatás magyar nap
ján 2000ben és az augusztus 
20i központi rendezvényen, 
Budapesten is bemutatkozott. 
Smaragdváros című lemeze az 
Európai Világzenei Toplistán 
2001ben az előkelő 11. helye
zést érte el. Az együttes 18 éves 
pályafutásáról 2003ban könyv 
jelent meg.

A világzenei kuriózum Ghymes 
negyed évszázada alatt 5 arany 
és 9 platinalemez tulajdonosa 
lett, továbbá olyan rangos díja
kat tudhat magáénak, mint a 
Nyitott Európáértdíj (1999), az 
Arany Zsiráf (2002, 2003), az 

eMeRTondíj (2002), a Fonogram
díj (2005), a Magyar Örökségdíj 
(2008) stb. A zenészek számos 
országban, köztük Belgiumban, 
Franciaországban, Japánban, 
Kanadában, Portugáliában, 
az USAban turnéztak már. 
Mindenhol szeretetteljes fogad
tatásban részesültek.

 Kovács Renáta

Ghymes – az élõ muzsika energiája

A felvidéki világzene-együttes bejárta már a világot


