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A borús, esős idő ellenére idén 
is rengetegen látogattak el a 
hagyományosan szeptember 
első hétvégéjén tartott utcabálra, 
amely 2010-ben új helyszínen, 
az eddiginél szélesebb prog-
ramkínálattal várta az érdieket. 
A Kilométeres utcabál helyett 

a Központban a Város nevet 
kapta az idei rendezvény, mivel 
kapcsolódott a városközpont-
rehabilitációs projekthez (azaz 
az „Érd városközponti akció-
területe attraktivitásának, vala-
mint funkcionális mûködésének 
fejlesztése” címû, KMOP-5.2.1/ 

B2f-2009-0003 azonosítójú 
pályázathoz).

Ezért helyszíne a városköz-
pont volt, az utcabál pedig a 
megújuló városközpont alap-
kőletételével vette kezdetét. 
A Budai úton, az Alsó utcában 
és a Kálvin téren kialakított 

Az új helyszínen is változatlanul népszerû volt a rendezvény

Utcabál a városközpontban
Idén is rengetegen látogattak el a már hagyományos érdi utcabálra, amely idén új 
helyszínen, az eddiginél bõvebb programkínálattal került megrendezésre. A magyar 
könnyûzenei élet ismert elõadói mellett helyi zenekarok, tánccsoportok, nemze-
tiségi együttesek is felléptek a Központban a Város nevet viselõ rendezvényen, 
amelyen egyúttal elhelyezték a megújuló városközpont alapkövét is.

három színpadon tucatnyi fellé-
pő szórakoztatta a közönséget. 
A paletta igen széles volt: kör-
nyékbeli és országosan ismert 
könnyûzenei előadók, helyi 
tánccsoportok, érdi és külhoni 
nemzetiségi együttesek léptek 
fel az Érdi Napokat megnyitó 
rendezvényen. A mulatsághoz a 
zene mellé volt étel-ital korlát-
lanul, hiszen az előző évekhez 
hasonlóan idén is több vendég-
látó települt ki az utcabálra. 
Olyan ínyencségek is várták a 
látogatókat, mint a kemencében 
sült lepény, a parázson piruló 
kürtőskalács. 

A családi programok sem 
maradhattak el – a Magyar 
Földrajzi Múzeum előtt koncer-
tek, gólyalábasok, bohócmûsor, 
balesetvédelmi vetélkedő szóra-
koztatta a család apraját-nagyját, 
a lakótelep melletti parkolóban 
pedig vidámpark és tûzoltóautó 
várta a gyerekeket. Itt állította 
fel szeméthorgászó medencéjét 
az Öko-Pannon és az Érd-Kom 
Kft. – azok a gyerekek, akik 
sikeresen kihalászták és a meg-
felelő szelektív gyûtőedénybe 
helyezték a medencébe dobált 
hulladékot, ajándékot kaptak. 
Azok sem távoztak üres kézzel, 
akik nem jutottak horgászbot-
hoz: a mesterségek utcájában és 
a kirakodóvásáron hömpölygő 
tömegből ítélve mind a látoga-
tók, mind az árusok megtalálták 
számításukat. Azok a gyerekek 
pedig, akik részt vettek a rend-
őrség Pest Megyei Baleset-meg-
előzési Főosztályának vetélke-
dőjén, nemcsak ajándékokat 
kaptak, hanem a biztonságo-
sabb kerékpáros és gyalogos 
közlekedést célzó tanácsokat, 
ismereteket is. A kitöltött tesz-
tek ugyanis arról árulkodnak: 
a gyerekek nem ismerik az 
alapvető KRESZ-szabályokat, 
és sajnos, a szüleik sincsenek 
tisztában az idei módosítások-
kal – az autósoknak szóló fel-
adatlapokat senki sem töltötte 
ki hibátlanul…

Ami egyébként a közleke-
dést illeti, a központban sokkal 
egyszerûbb volt parkolóhelyet 
találni, mint az előző évek-
ben a Balatoni út környékén, a 
vendégek pedig jóval nagyobb 
területen mozoghattak, így a 
parkolással és a tömeggel járó 
nehézségek sem rontották a jó 
hangulatot. 

Az utcabál rendezői azokra 
is gondoltak, akik ritkán jutnak 

nemhogy szórakozáshoz, de 
meleg ételhez is. A városunkban 
nemrég alakult Érd Első Lions 
Klub és a jószolgálati munkát 
végző szövetséghez tartozó, az 
érdivel kapcsolatban álló klu-
bok ételfőző versenyt és étel-
osztást tartottak a mûvelődési 
központ mellett. Az önkor-

mányzat által kiosztott bónokat 
beváltva több mint száz ember 
jutott így egy-egy tál ételhez. 
A Lions Clubok Magyarországi 
Szövetsége kormányzójának és 
a jelenlévő klubok elnökeinek 
T. Mészáros András polgármes-
ter köszönte meg a részvételt.

 Ádám Katalin

A rossz idõ ellenére már kora délután hömpölygött a tömeg a Budai úton
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A Mesterségek utcájában parázson sült a kürtõskalács, kemencében a lepény

T. Mészáros András köszönetet mondott a megjelenésért és az ételosztá-
sért, illetve egy-egy érdi kiadványokból összeállított csomagot nyújtott át 
a fõzõversenyen részt vevõ Lions klubok vezetõinek

A Planet Színpadon nemcsak a környék néptánccsoportjai, hanem külföl-
diek is bemutatkoztak – képünkön a lengyel néptánccsoport


