
Érdi Újság 5XXI. évfolyam, 2011. május 5. helyi társadalom

Érd Város Önkormányzata 
idén is színes programok sorá-
val és kirakodóvásárral várta 
a munka ünnepén majáliso-
zókat. A rendhagyó módon, a 
Budai úton felállított nagyszín-
padon koncertek, színielőadá-
sok, táncbemutatók követték 
egymást, széles repertoárt fel-
vonultatva a különböző gene-
rációk ízlésének kiszolgálásá-
ra. A mûsorban sztárvendégek 
és városi együttesek szerepel-
tek. A hagyományos Majális és 
Európa naphoz csak az idő 
nem volt kegyes.

A május elsejei ünnepsé-
get 11 órakor a Lukin László 
Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény növendékei nyitot-

ták meg. A zeneiskola fúvós-
zenekara mûsorában javarészt 
klasszikus mûvek szólaltak 
meg. Velük együtt a két éve 
Tücsökzenekar néven alakult 
gyermek vonós-zenekar is 
hallható volt az érdi majálison. 
Mûsorukat a Hold Színház 
előadása követte. A Szélkötő 
Kalamona címû magyar nép-
mese népzenei motívumokkal 
az óvodás és iskolás korosztály 
számára volt vonzó.

Kora délután az 1993-ban 
alakult Vidám Fiúk zenekar 
lépett színpadra. A Senso 
Magico érdi kötődésû együt-
tes a délutáni órákban szóra-
koztatta a közönséget. A fiúk 
idén saját dalok mellett fel-

dolgozásokkal is készültek a 
majálisra.

Délután három órától a tánc 
vette át a főszerepet a nagy-
színpadon. Az Érdi Torna Club 
akrobatikus torna- és táncszak-
osztálya idén is megmutatko-
zott a majálison. A világbajnok 
táncosok modern és jazz 
koreográfiákat mutattak be. 
A helyi táncegyesületek kép-
viseletében a Bonton Tánc-
Sport Egyesület mûsorszámait 
tekinthették meg a látogatók. 
Különböző táncstílusok eleve-
nedtek meg a színpadon. Hogy 
az idősebb korosztálynak is 
kedvében járjanak, a régi 
idők slágerei is elhangzottak. 
Az örökzöld dallamok Szigeti 

Eszter előadásában szórakoztat-
ták a közönséget.

T. Mészáros András polgár-
mester délután hatkor köszön-
tötte a majálisozókat, az anyák 
napjára való tekintettel kivált-
képp az édesanyákat. 

– Ez az utolsó olyan majáli-
sunk, az utolsó nagy közös ese-
mény, amikor a városnak ez a 
része az építkező arcát mutatja 
a város lakói felé. Nagyon rövid 
időn belül, június végére meg 
fog újulni a tér és a közérzetünk 
is meg fog ennek következtében 
változni. Megújul a Gesztelyi-
ház; kávézó, kiállítóterem, 
konferenciaterem nyílik majd 
benne, meg fog újulni a Magyar 
Földrajzi Múzeum, amelynek 
tetőterében megduplázódik az a 
kiállítás céljára szolgáló terület, 
ami ebben a pillanatban ren-
delkezésére áll a múzeumnak. 
Új lesz az egész környezet, a 
köztér is és létrejön végre az, 
ami eddig Érden soha nem volt: 
lesz egy főtere a városnak. Lesz 
egy olyan köztere, amely az 
embereknek mintegy találkozó-
pontja lehet ezen a városrészen 
is – mondta a polgármester.

A hagyományoktól eltérően 
idén a május elsejei ünnep-
ség keretén belül adta át a 
város vezetősége az Érd Város 
Díszpolgára címet. Romics 
László Széchenyi-díjas orvos 
nevében ifjabb Romics László 
vette át a kitüntetést. A május 
elseji ünnep alkalmából Bartos 
Gábornak, Érd testvérváro-
sa, Poynton polgármesterének 
munkásságát emlékéremmel 
ismerték el.

A program folytatásaként 
a Miskolci Nemzeti Színház 
Táncolnék a boldogságtól 
címû mûsora került a közép-
pontba. Eperjesi Erika, Kincses 
Károly és Kriston Milán ope-
rett-összeállítása elsősorban 
az idősebb generáció számára 
jelentett nagy élményt. A napot 
a TranziT zenekar színes elő-
adása zárta. A különféle zenei 
stílusokat játszó csapat igazi 
magyar slágerekkel idézte fel a 
régi majálisok hangulatát.

 Kovács Renáta

Színes kulturális programok, ezúttal a Budai úton

Majális és Európa-nap
A munka ünnepe Érden sem maradt el. A Majális és Európa-nap rendezvényei 
során kulturális programokkal köszöntötték május elsejét. A mûsorban zenés, tán-
cos produkciók váltották egymást.

A színpadon a Lukin László Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény zenészei
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T. Mészáros András polgármester köszöntötte a majális résztvevõit

Az örökzöld dallamok Szigeti Esztertõl hangoztak el

Eperjesi Erika és Kincses Károly elõadásában operett-összeállítást hallha-
tott a közönség


