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Korábban is szó volt róla, hogy 
a kilométeres utcabál települjön 
át a központba, de erre eddig 
nem volt lehetőség. Most azon-
ban a város egy újabb Európai 
uniós pályázaton nyert, még-
pedig a városközpont felújítása 
projekthez támogatást – ehhez 
kapcsolódik a helyszín megvál-
toztatása.

– Jövő év júliusáig teljesen 
megújul a városközpont – mond-
ta Bozsogi János. – A Felső utcától 
egészen a lakótelepig látványos 
sétánnyal, főtérrel, kültéri búto-
rokkal, szökőkutakkal nagyon 
szép városközpontja lesz Érdnek. 
Ennek a projektnek lesz most az 
indító rendezvénye a hagyomá-
nyos utcabál, amelynek új elne-
vezése: Központban a Város. 

– Ezek szerint nemcsak a hely-
szín változik…

– Valóban nem, hiszen szep-
tember negyedikével megkez-

dődik ennek a városközpont-
nak a felújítása, átépítése. Az 
utcabál lehetőséget kínált arra, 
hogy egyúttal ez legyen a pro-
jekt nyitó rendezvénye, amely-
nek megtartására egyébként az 
Európai Unió pályázatában hatá-
rozat is van. A projektindítót 
tehát összekötjük a hagyomá-
nyos utcabállal, hogy minél 
több ember legyen jelen az ese-
ménynél, és hogy a hagyomá-
nyos utcabálprofil, a felhőtlen 
szórakozás és a gasztronómia 
ezúttal egy ilyen különleges 
eseménnyel bővüljön. 

– Mi tudható a részletekről?
– Az események 2010. szep-

tember negyedikén délután 
fél négykor veszik kezdetü-
ket. Ejtőernyős fogja hozni a 
Városközpont alapkövét, fel-
vonulnak az érdi mazsorettek, 
játszik a Gerjeparty fúvósegyüt-
tes, és a leendő Pelikán sétány 

Felhívás kereskedőkhöz
Új helyszínen, megújuló tartalommal ismét megrendezésre kerül a – korábbi nevén: 
kilométeres – utcabál Érden 2010. szeptember 4-én, szombaton. 
Helyszín: A Budai úton a Kálvin tértől a Felső utcáig (a volt Postáig), valamint az Alsó 
utcában a Szepes Gyula Művelődési Házig és a parkoló területén.  
Kézművesek, árusok jelentkezését várjuk 2010. augusztus 19-én 16.00 óráig.Jelentkezés 
munkanapokon: e-mail-en: utcabal@erd.hu, telefonon: 06 30/258-0264

Szeptember negyedikén lesz a Városközpont ünnepélyes alapkõletétele

Érdi Napok, rendhagyó programmal
Idén is lesz – természetesen – utcabál Érden, de másképp, mint eddig, és megvál-
tozik a korábbi elnevezése is. A részletekrõl az Érdi Városi Televízió ügyvezetõjével, 
Bozsogi János fõszervezõvel beszéltünk.

mentén iskolások állnak sorfa-
lat. Az ünnepélyes alapkőletétel 
a Helytörténeti Múzeumnál, a 
Felső utca 3-nál lesz.

– Ez tehát az alapkőletétel 
helyszíne, de hol lesz a többi új 
helyszín?

– Az egész utcabál új hely-
színt kap. A Budai úton az 
aluljárós nagy körforgalom és 
a Földrajzi Múzeum közötti sza-
kasz, az Alsó utcának a Budai 
út és a Katalin utca közötti sza-
kasza, illetve az egész Béke tér, 
a nagy parkoló a szervizúttal 
és a Kálvin tér, tehát most gya-
korlatilag a teljes belső terület 
az utcabálozóké lehet. Három 
nagyszínpad lesz felállítva. 
Egyik a Budai útnak a Múzeum 
felőli oldalán, a másik a Kálvin 
téren, a harmadik pedig az 
Alsó utcában, a mûvelődési 
központ előtt. A Béke téri nagy 
parkolóban kap helyet a vidám 
park. Az is újdonság, hogy 
az Alsó utcában a Budai úttól 

indulva kézmûvesek utcája 
lesz kialakítva, ahol harminc 
darab egyforma sátorban szín-
vonalas kézmûvestermékeket, 
népmûvészeti cikkeket lehet 
majd vásárolni. Ugyanitt boros-
pincék, pálinkaházak is helyet 
kapnak termékeikkel. A Budai 
úton lesznek még az egyéb 
árusok, itt lesznek kaphatók a 
különféle élelmiszerek, kürtös 
kalács, cukorka, csokoládé. 

– Ez az indulás, az Érdi Napok 
milyen további rendezvényekkel 
folytatódik?

– Szeptember 22-ig még szám-
talan tudományos, kulturális 
esemény, konferencia, kiállítás, 
filmvetítés, könyvbemutató 
lesz a könyvtárban, a múzeum-
ban, a mûvelődési központban. 
A Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban az Érdi Városi 
Televízió rendez színvonalas 
kulturális programot szeptem-
ber 9-én, 16-án és 20-án. Gulyás 
Csilla hárfamûvész tart koncer-
tet két zenésztársával, könnyí-
tett komolyzenei programmal. 
Aztán Kálloy-Molnár Péter és 
Rudolf Péter ad elő fergeteges 
komédiát Kövek a zsebben cím-
mel. Érdi mûvészember, az író, 
költő Büki Attila a Földrajzi 
Múzeum megalapítójáról, 
Balázs Dénesről írt monodrá-
mát, amelyet budapesti Kis 
Színház produkciójában láthat 
a közönség.

– Visszatérve a nyitó naphoz: 
még milyen programok várják 
az érdeklődőket?

– Szeptember negyedikén, 
délután fél négykor tehát meg-
történik az alapkőletétel. Ezt 
követi a Központi színpad 
mûsora: négy órától a Bonton 
TSE, fél öttől az Érdi Torna 
Klub mûsora látható. A Detroit, 
a Tranzit és a Bigbab együt-
tes koncertje után, fél kilenckor 
nyitja meg T. Mészáros András 
polgármester hivatalosan az 
utcabált. A Dinamit és a Lord 
együttes koncertje, majd éjfél-
kor tûzijáték zárja a nap ese-
ménysorát. B. N.

Beköszöntött a nyár a Termál 
Hotel Ligetben is, amely min-
denki örömére látványosan 
megújult. Így napfényesebb, 
derûsebb szezon köszönthet 
rá, meg az idelátogatókra, akik 
már régóta várták ezt a pil-
lanatot. Húszéves az „intéz-
mény”, de lehet, hogy inkább 
ettől a naptól jegyzik majd az 
új időszámítást…

 Rá se lehet ismerni az épü-
letre belülről. A recepció és 
az aula az étteremmel átválto-
zott, és a külső gyógymedence 
is kényelmesebbé vált – most 
már végre helyet lehet foglal-
ni benne. Mennyivel másabb 
így ázni a meleg vízben, mint 
állva! A gyerekek is kaptak 
egy medencét ajándékba, 
amit eddig sokan hiányoltak. 
Homokozó is van a számukra. 
Az idősebb gyerekek is „homo-
kozhatnak”, nekik strandröp-
labdapályát létesítettek. Persze 
van füves pálya is. A még idő-
sebbek pedig kényelmes puha 
ágyon szundizhatnak, illetve 
napozhatnak. 

Ha csak ennyit említenénk 
meg az utóbbi hónapok fejlő-
déséből, már ez is elég lenne 
ahhoz, hogy megállapítsuk 
– családbaráttá varázsolták 
rövid idő alatt Érd nevezetes-
ségét. Fülemen Róza, a régi 
teljes körû tulajdonos is lát-
hatóan megújult, kiegyensú-
lyozottabb lett, hogy az újak-
kal együtt egy agilis csapatot 
létrehozva dinamikus fejlődé-
sen ment át néhány hónap 
alatt a gyógyfürdő és hotel. 
Igaza van dr. Fülöp Róbertnek 
a másik tulajdonosnak abban, 
hogy alig fél éve kezdte meg 
mûködését a Termál Hotel 
Liget új vezetősége és ötven 
millió forint ráfordítással 
máris számos olyan felújítá-
si munka, szakmai átalakítás, 
szolgáltatásbővítés valósult 
meg, amely méltóképpen 
öregbítette a húszéves múlt-
tal rendelkező gyógyfürdő és 
hotel hírnevét.

– Az elmúlt hat hónapban 
először a gyógyfürdő szol-
gáltatásainak kiszolgáló 
helyiségei újultak meg, új 
szauna, szolárium, pezsgő-
fürdő és sókamra várja a gyó-
gyulni és pihenni vágyókat, 
kedvezményes akciókkal 
és bérleti konstrukciókkal 
– mondta Fülöp doktor. – 
A közeljövőben még kényel-
mesebbé válik a fürdő hasz-
nálata, hiszen karszalagos 
beléptetőrendszer segíti majd 

az egyes szolgáltatási egysé-
gek igénybevételét. 

 Üzletpolitikájuk, elvük: 
alacsonyabb árakkal több 
szolgáltatás! Meg is lett az 
eredménye minden igyekeze-
tüknek – jelentősen megnőtt 
a fürdő látogatottsága! Erről 
már dr. Bakányi Zoltán orvos-
igazgató beszélt:

– A legdinamikusabban a 
gyógykezelések száma nőtt – 
hallottuk. – A gyerekkorhatárt 
is kitoltuk, nálunk nem hat, 
hanem tizenkét éves korig szól 
a gyermekjegy. A családi belé-
pők ára harminchárom száza-
lékkal csökkent. Célunk, hogy 
minél több család jöjjön. Az 
ivókúrára is nagy hangsúlyt 
fektetünk, hiszen a lúgos kém-
hatású víz sok fajta betegség 
gyógyítására is kitûnő. Nem 
mondtunk le a terület fejlesz-
téséről és a szálloda bővítésé-
ről sem, igaz, ezeknek a sike-
res pályázat az alapja. 

 A hotel épületén már eddig 
is számos felújítást végeztek, 
új tető került a házra, megva-
lósult a fûtési és légtechnikai 
rendszer részleges cseréje is. 
Megújult a konyha és a szobák 
is új köntösbe bújnak fokozato-
san, hangulatosabbak, kényel-
mesebbek lesznek. A parkoló 
is bővült, és ami szembetûnő: 
a szabadtéri medencék mellet-
ti rész tengerparti hangulatot 
áraszt pázsittal, pálmafákkal, 
látványkonyhával. 

A születésnapi, szezon-
nyitó buli jól sikerült, most 
már csak a fürdőzőknek és 
a környéken élők közül töb-
beknek kell megújulniuk, akik 
talán jobban becsülik majd a 
vonzó létesítményt, ugyanis a 
felújítást sokan próbálták aka-
dályozni feljelentgetésekkel 
az ideiglenes kényelmetlen-
ségek miatt. Számukra nem 
ártana egy kiadós fürdőzés és 
– gyógykezelés.

 Temesi László

Megújult az érdi gyógyfürdõ

Születésnap és szezonnyitó

Bozsogi  János:  A Városközpont megújulásának lesz látványos nyitó rendezvénye az utcabál
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