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A május  elsejei  ünnepséget 
tíz  órakor  a  hagyományokhoz 
híven  az  Érdi  Majorettcsoport 
nyitotta  meg.  A társulat  zász
lós  és  kétbotos  koreográfiákat 
mutatott  be.  Mûsorukat  cir
kuszi  mutatványok  –  Cirkusz, 
ahogy  régen  volt!  címmel 
– követték. Az ötéves alternatív 
cirkusziskola  tagjai  klasszikus 
bûvésztrükkökkel  és  zsong
lőrködéssel  szórakoztatták  a 
közönséget.
A délelőtti  órákban  az  Alma 

együttes,  a  gyermekek  és  fel
nőttek körében is igen népszerû 
zenekar lépett színpadra. A csa
ládi  koncert  során  az  egyedi 
etnozenét  játszó  csapat  sok 
vidámsággal fûszerezett mûsora 
a közönség nevető és táncizma
it egyaránt megmozgatta.
A zenekart Tarnai Kiss László 

nótacsokra  követte.  A Jó  ebéd
hez szól a nóta címû közismert 
mûsor szerkesztője a majálisok 
önfeledt  vidámságát  idézte  fel. 
A produkciót  a  Tranzit  együt
tes  színes  előadása  váltotta  fel. 
A különféle  zenei  stílusokat 

(retro, blues, country, rock and 
roll,  ska,  sramli,  latin)  játszó 
csapat nagy tetszést aratott. 
Az  AkroJazz  Táncszínház 

idén  az  Érdi  Torna  Clubbal 
együttesen  mutatkozott  be. 
A táncosok  modern  és  jazz
koreográfiákat  mutattak  be. 
Három  órától  a  helyi  tánc
egyesületek  álltak  színpadra. 
A Pesovár  Ferenc  Alapfokú 
Mûvészetoktatási  Intézmény, 
a  Tigers  Sportegyesület,  a 
Frutti  Tánc  Sportegyesület, 
a  Planet  Dance  Kulturális  és 
Sportegyesület  és  nem  utolsó
sorban  a  Bonton  Táncsport 
Egyesület  mûsorszámait 
tekinthették  meg  a  látogatók. 
Különböző korok, klasszikus és 
modern  stílusok  (akrobatikus 
rock and roll, salsa, paso doble, 
rumba stb.) elevenedtek meg a 
színpadon.
A Senso Magico zenekar saját 

dalai  mellett  feldolgozásokkal 
készült  a  szombati  majálisra. 
A képzett zenészek  táborát egy 
érdi  csapattag  is  erősíti,  így 
külön  öröm  volt  a  bemutat

kozás.  Badár Sándor  színész, 
humorista  önálló  mûsorára 
öt  órakor  került  sor.  A kortárs 
magyar  film  páratlanul  izgal
mas  alakja,  káprázatos  rögtön
zései,  lendületes  humorérzéke 
és  intenzív  játéka  elkápráztatta 
a közönséget.

T. Mészáros András  polgár
mester délután hatkor köszöntöt
te a majálisozókat, majd kezdetét 
vette egy több mint egyórás musi
caloperett  gála.  Dalok  hangzot
tak el az operett és musicaliroda
lom  legsikeresebb  előadásaiból 
–  így  a  Csárdáskirálynőből  és  a 
Marica grófnőből. A nap zárópro
dukciójaként  a  PASO  (Pannonia 
Allstars  Ska  Orchestra)  lépett 
színpadra.  A nagyszínpad  prog
ramsorozata mellett számos más 
szórakozási  lehetőséget  is kínált 
az  Alsó  utca.  A magasba  emel
kedő tûzoltókosárban pár percre 
bárkiből  „igazi”  lánglovag  lehe
tett. A Magyarok Szövetsége Érdi 
Közössége  kisállatsimogatója, 
játékos  foglalkozásai  (nemeze
lés,  kötés,  szövés,  gyöngyfûzés 
stb.)  mágnesként  vonzották 
a  gyermekeket.  A körhinta,  a 
hullámvasút,  a  dodzsem  és 
a  céllövölde  –  a  majális  elma
radhatatlan  kellékei  –  változat
lanul  nagy  népszerûségnek 
örvendtek.  A helyszínen  a  III. 
Első Fesztiválra is megválthatták 
jegyüket az érdeklődők. 
A majális  ideje  alatt  a 

Polgárok  Háza  előtt  ingyenes 
szûrővizsgálatokat (vérnyomás, 
koleszterin, testzsír, vércukor, 
PSAteszt, testtömegindex, test
víztartalommérés)  végeztek. 
A szûrési  program  Érd  Megyei 
Jogú Város Önkormányzata,  az 
ÁNTSZ Kistérségi  Intézete  és  a 
Szakorvosi Rendelőintézet jóvol
tából  a  Zepter  Magyarország 
Kft. támogatásával jött létre.
  Kovács Renáta

Meghatott  pillanatok könnycseppekkel, meren
gésekkel,  néha  kis  mosollyal  fûszerezve. 
Nyugdíjas  érdiek  emlékeztek  meg  az  édes
anyákról verssel, zenével, jó szóval. Anyáknapi 
mûsoruk a szívekhez, a lelkekhez szólt…
A Széchenyi Iskola ebédlője megtelt nagyma

mákkal, nagypapákkal, s most kivételesen nem 
őket köszöntötték gyermekeik, unokáik, hanem 
ők emlékeztek meg szüleikről, különösen édes
anyjukról.  Anyáknapi  ünnepséget  tartottak  a 
Bolyai  János Nyugdíjas Pedagógus Klub  tagjai, 
félszázan  szavalással,  énekszóval,  felolvasással 
és  persze  gyermekkori  emlékek  felidézésével. 
Sajnos  a  legidősebb  tag,  a  92  éves  dr. Pálffy 
Zoltán tanár betegsége miatt nem lehetett jelen, 

de „öccsei”, „húgai” ott voltak. A 81 éves Balogh 
Imre, a Széchenyi iskola egykori igazgatója még 
verset is mondott. A többiek is igen aktívak vol
tak, hiszen egy kétórás mûsornak sok szereplője 
van. Egy vers, egy dal magnóról, közös éneklés
sel, majd újra  vers  és újra dal  –  természetesen 
mind közös vonása, hogy az édesanyáról  szól
tak  a  szép  költemények,  slágerek.  S mindenki 
vallotta:  Úgy  szeretném  meghálálni…  Kovács 
Kati  nagy  slágere könnyeket  csalt  a  szemekbe. 
Közben kis hazai süteménnyel édesítették meg 
az amúgy is édes pillanatokat.
–  Havonta  egyszerkétszer  mindenképp 

találkozunk,  mert  annyi  a  programunk,  iro
dalmi,  zenés  délutánokat,  vetélkedőket  rende
zünk  –  fogadott  a  klubvezető,  Druzsin József. 
–  Megemlékezünk  nagyobb  ünnepeinkről, 
névnapokról,  születésnapokról,  farsangolunk, 
kirándulunk, múzeumba járunk. Igen aktív éle
tet élünk, s ami a legfontosabb, hogy igény van 
a  rendszeres  találkozásokra.  Tavaly  még  volt 
önálló házunk, ahol összeülhettünk, beszélget
hettünk,  de  azt  lebontották  és  szeptember  óta 
szerencsére  befogadott  az  iskola  bennünket, 
amiért köszönet a vezetésnek. Ötvenhat tagunk 
van és csak nagy ritkán fordul elő, hogy hiány
zónk  van.  Most  például  május  12én  Zircre 
megyünk kirándulni.
A Bolyai  János  Nyugdíjas  Klub  tagjai  bizo

nyára magukkal viszik az anyáknapi ünnepség 
szép emlékét.
  Temesi László

Énekelt imák
Különleges kettős, egyszerre szakrális és zenei élményben volt annak része, 
aki a húsvét utáni ötödik vasárnapon este ellátogatott a Jézus Szíve-temp-
lomba, az Alsó utcába. Az est házigazdája, Hajdu Ferenc atya köszöntötte 
a jelenlévőket és szólt néhány szót a húsvétról, majd átadta helyét az est 
főszereplőinek: Pitti Katalin Liszt-díjas operaénekesnek és Virágh András 
Liszt-díjas orgonaművésznek. 
  Pitti Katalin a Boldogasszony anyánk imaszerű éneklésével kezdte a 
műsort, majd sorra csendültek fel Johann Sebastian Bach, Liszt Ferenc, Kodály 
Zoltán és mások remekművei.
  A koncert létrejöttében segítettek: Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatal, az ÉRDHŐ Kft., az ÉTV és a CBA Érd Center.

Anyáknapi nyugdíjas-megemlékezés

Úgy szeretném meghálálni…

A klubtagok havonta egyszer-kétszer összejönnek
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Ének, zene, tánc, humor…
…mindez egy helyen. A szombati majális és Európa-
napon színes programok várták az érdeklõdõket. Az 
Alsó utca idén is megtelt majálisozókkal.

Az ünnepséget ezúttal is az Érdi Majorettcsoport nyitotta meg
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