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Ám nemcsak a szervezők jár-
tak kedvükben az érdieknek 
a nagyszerû, sokszínû prog-
ramokkal, hanem ezúttal még 
az időjárás is olyan tökéletes 
volt, hogy ennél már kívánni 
sem lehetett szebbet és jobbat. 
Ráadásként pedig igazi különle-
gesség is várta azokat, akik már 
a városi rendezvény legelején 
kilátogattak a főtérre, hiszen 
nem mindennap lát az ember 
brit kadétokat katonás rend-
ben felvonulni. A katonalányok 
és -fiúk Érd testvérvárosából, 
Poyntonból érkeztek. Látványos 
vonulásukkal, valamint a glo-
riettnél felcsendülő térzenével 
vette kezdetét az idei majá-
lis egész napos programja. 
A poyntoniak felvonulását köve-

tően a tánc kapott hangsúlyos 
szerepet a mûsorokban. Először 
rendkívüli időpontban, délelőtt 
tíz órára egy különleges tárlatra 
szólt a meghívás. Szentgyörgyi 
Erika festőmûvész Tánc címû 
képzőmûvészeti kiállítása nyílt 
meg a Szepes Galériában, majd 
utána a nagyszínpadon is a 
fergeteges, lenyûgöző táncko-
reográfiák követték egymást 
a közönség nem kis örömére. 
Ugyancsak nem függetlenül 
a tánctól, Szentgyörgyi Erika 
kiállítása is a maga nemében 
egyedülálló és különleges volt 
– nem gyakran találkozhatunk 
azzal, hogy a festmények mel-
lett egy-egy, éppen az alkotás 
ihlette költemény is a falra 
kerül. Szabó Aida költemé-
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nyei a tánc valamennyi képi 
formájának szavakba, rímek-
be foglalt – nem magyarázatai, 
inkább továbbgondolásai. Így e 
különleges kiállítás festményei, 
valamint a róluk született ver-
sek egy harmadik mûvészetet, 
a táncot vagy annak legalább 
egy-egy apró részletét próbálják 
meg saját eszközeikkel bemu-
tatni. 

– Táncábrázolásaimnál a 
lényeg nemcsak a megkoreog-
rafált elemek formája, hanem 
az az állapot, amelyből a moz-
dulatnak meg kell születnie. 
Ebben az állapotban próbálom 
a legmélyebb érzéseimet a fel-
színre hozni, mint ahogy azt 
a flamenco mûvelője is teszi, 
akinek a legősibb neve is erre 
utal: „El Cante Jondo”, aminek 
a jelentése „mély folyó” – árulta 
el a festőmûvész. Szabó Aida 
is hasonlóképpen, de a verse-
lés eszközeivel ragadja meg a 
táncban kifejezett érzéseket, 
gondolatokat, sorsszerûséget. 
Kiváló párosítása ez a mûvé-
szeteknek, amit a megnyitón 
már csak fokozhatott Lauko 
Olga hárfamûvész nagyszerû 
játéka. A Tánc címû kiállítást 
Bíró András író, költő, váro-
sunk díszpolgára nyitotta meg, 
hangsúlyozva, hogy az itt lát-
ható festmények a tánc örökös 
lendületét, nyughatatlanságát 
ragadják meg, és lenyûgözve áll 
meg előttük a szemlélő. 

A kiállítás megnyitóját köve-
tően a főtéri nagyszínpadon 
is folytatódott a táncmûvészet 
csodálata, hiszen a tánc világ-
napja alkalmából egymás után 
mutatkoztak be a közönségnek 
a kiváló sikerekkel büszkélke-
dő érdi együttesek, amelyek 
legfőképpen a modern és akro-
batikus produkcióikkal kápráz-
tatták el népes közönségüket. 
Mielőtt azonban a fürge lábú 
táncbajnokok átvették volna 
a porondot, az Érdi Szociális 
Gondozóközpont Habilitációs 
Központja Csengettyû együt-
tesének fellépése aratott óriási 
tetszést a majálisozók sokasá-
gában. 

Délben Madarász Katalin és 
Tarnai Kiss László jó ebédhez 

szóló nótái következtek, majd 
operett- és musicalmûsorral 
– meg hatalmas sikerrel – szín-
padra léptek Szóka Júlia éne-
kesnő és növendékei, aztán 
pedig a hatvanas évek slágereit 
idézte fel Bakacsi Béla. 

T. Mészáros András a délutá-
ni órákban köszöntötte a majáli-
sozó jókedvû sokaságot. 

– Egy évvel ezelőtt azt ígér-
tem, hogy az lesz az utolsó 
olyan majális, amikor még régi 
arcát mutatja a városnak ez a 
része, és hogy egy megújult, 
minden négyzetcentiméterében 
korszerû, modern városközpont 
fogadja majd itt önöket – mond-
ta egyebek közt a polgármester. 
Mára elmondhatjuk, hogy sok 
más, az elmúlt években befeje-
ződött fejlesztéshez hasonlóan 
ez is sikerült.

Valóban, ez a helyszín már 
alkalmas volt arra is, hogy a 
legkisebbek részére a Magyar 
Földrajzi Múzeum Helytörténeti 
Gyûjteményénél egy mese-
színpadot is felállítsanak. Itt 
háborítatlanul találkozhattak 
a nebulók a népszerû Vitéz 
László kalandjaival a Fabula 
Bábszínház előadásában, és 
Bartos Erika szövegeivel a 
Kiskalász zenekar programját is 
élvezettel hallgathatták. Előtte, 
utána vagy akár közben is 
kézmûves-foglalkozások várták 
az ügyes kezû apróságokat, de 
akár külalakot és „személyisé-
get” is válthattak pár perc alatt 
azok a gyermekek, akik arcfes-
tésre adták a fejüket. 

A késő délután és az est prog-
ramjai pedig már főként a fia-
talokéi voltak: SP-élőkoncert, 
Takács Nikolas fellépése, végül 
pedig a Danubius Best Of élő 
koncertje. 

Ínycsiklandó étkekből és jégbe 
hûtött italokból sem volt hiány, 
bár azokat már – a programoktól 
eltérően – nem mérték ingyen, a 
jókedvet és vidám hangulatot 
azonban a résztvevők, az érdiek 
hozták magukkal, és úgy tûnt, 
nem voltak belőle szûkében az 
idei majálison. 

Együtt voltak, barátkoztak, és 
jól érezték magukat Érd város 
főterén! Bálint Edit

Poyntonból, Érd testvérvárosából fiatal kadétok érkeztek a majális és az 
Európa-nap közös megünneplésére

A kiállítás képei és költeményei a táncot, a táncmozdulatokat idézték, de 
az emberi sorsról is üzennek

Szabó Aida, Bíró András, Szentgyörgyi Erika, T. Mészáros András
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A napsütés és a kiváló programok sok érdit csaltak ki a fõtérre ünnepelni, 
szórakozni


