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A nap Szent István-napi ünnep-
séggel kezdődik, de mi lesz 
utána? – kérdeztük Bozsogi 
Jánostól.

– Valóban, reggel kilenckor 
az új főtéren a városi ünnep-
séggel kezdődik a nap, ahol 
T. Mészáros András polgár-
mester és Aradszki András 
országgyûlési képviselő mond 
köszöntőt. Mûsort ad Kóka 
Rozália és a bukovinai székely 
népdalkör. Ezután különle-
ges programra kerül sor: több 
mint húsz határon túli polgár-
társunk teszi le az állampol-
gársági esküt. Ezt követően az 
egyházak képviselői megszen-
telik az új kenyeret, kínálják 
is, szőlővel, aztán háromnegyed 
tíztől jön a főtér átadása. Ezt 
az egész rendezvényt, ideért-
ve a folytatást is, gyakorlatilag 
kísérletnek tekinthetjük, Érden 

ugyanis augusztus 20-án ilyen 
nagyszabású rendezvény évek 
óta nem volt. 

– Most mi indokolta az elté-
rést az eddigi gyakorlattól?

– Egyszerûsítve: ez a záróren-
dezvénye az egész városköz-
pont-fejlesztési projektnek. Két 
részből áll. Egyrészt lesz magá-
nak a főtérnek és a sétánynak az 
átadása, protokollárisan, illetve 
a Gesztelyi-házban helyet kapó 
Városi Galéria átadása. Azért, 
hogy sokan legyünk, hogy a 
legkülönbözőbb érdeklődésû 
emberek is igénybe vegyék a 
főteret és a sétányt, azért egy 
egész napos, nagyszabású, 
sokszínû programsorozatot állí-
tottunk össze. 

– A szervezők tehát arra töre-
kedtek, hogy az egész ne csu-
pán egy protokolláris rendez-
vény legyen, egy ünnepi beszéd, 

amely után átvágnak egy sza-
lagot, majd mindenki békésen 
hazamegy, hanem a polgárok 
minél nagyobb hányadát meg-
mozgató eseménysorozatot ter-
veztek…

– Valóban ez volt a célunk, 
hiszen mivel az egész fejlesztés 
a város polgáraiért készült, min-
denképp arra törekedtünk, hogy 
ne csak a városvezetés, eset-
leg néhány meghívott vendég 
rendezvénye legyen, hanem azt 
szeretnénk, hogy a város lakói 
közül minél többen legyenek 
itt jelen. Egy ilyen központra 
ennek a megyei jogú városnak 
már régóta igen nagy szüksége 
volt, tehát igazán megérdemel 
egy egész napos rendezvényso-
rozatot, amelyben valamennyi 
korosztály, a gyerekektől az idő-
sekig, megtalálja a neki tetsző 
programot. Lehetőséget kapnak 
a bemutatkozásra a kisebbségi 
és nemzetiségi önkormányzatok 
a mûsoraikkal, látványos felvo-
nulás lesz zászlódobálókkal, 
gólyalábasok fognak a sétányon 
le-föl masírozni, gyermekprog-
ramként a Maszk Bábszínház 
Mátyás király bolondos bolond-
jai címû előadása lesz látható, 

Beszélgetés az ünnepi rendezvények fõ szervezõjével

Rangos programokkal 
várják a város lakóit
Máskor, korábban is volt ünnepség Érden augusztus 
huszadikán, ez a mostani azonban más lesz. Hogy 
miben fog különbözni a korábbiaktól, arról az ünnepi  
programok fõ szervezõjével, Bozsogi Jánossal, az Érdi 
Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetõ 
igazgatójával beszélgettünk.

aztán a nemzetközi hírû Kaláka 
együttes is elsősorban a gyere-
kek számára ad programot. Nem 
marad el dél körül a magyar nóta 
sem, nótacsokor lesz hallható-
látható Tarnai Kiss Lászlótól. 
Ebédidő után ismét a nemzeti-
ségi csoportoké lesz a főszerep, 
zenekari programokkal.

– Mit tartogat a délutáni prog-
ram?

– Nem mindennapi vendég-
gel találkozhat a közönség a 
Városi Galéria átadása előtt, 
ugyanis az immár nemzetközi 
hírû énekesnő, Wolf Kati lép 
színpadra a főtéren, akit bizony 
nem volt könnyû megszerezni, 
hiszen rengeteg helyre hívják, 
de végül is sikerült úgy szervez-
ni a programját, hogy délután 
négy órakor az itteni közön-
ség számára fog énekelni. Fél 
ötkor lesz a galéria ünnepélyes 
átadása és egyúttal egy kiállítás 
megnyitása, az Érdi Tárlat fog 
itt megnyílni egy gyûjteményes 
kiállítással, amely érdi, illetve a 
környéken élő mûvészek alko-
tásait mutatja be. 

– Hogy jött létre ez a kiállí-
tás?

– Gyakorlatilag felkeresték a 
szervezők az alkotókat, és a 
kollekció így állt össze. Ennek 
a bemutatónak ad tehát most 
helyet az új városi galéria, de 
itt majd lesznek természetesen 
időszakos kiállítások is, amikor 
egy-egy festőmûvész vonultatja 
fel a képeit. A tárlatot Feledy 
Balázs mûvészettörténész 
fogja megnyitni, de ezt meg-
előzően magát a galériát T. 
Mészáros András polgár-
mester adja át ünnepélyesen, 
majd Aknay János Kossuth-
díjas festőmûvész, a Magyar 
Alkotómûvészek Országos 
Egyesületének elnöke mond 
köszöntőt. Ez állandó kiállítás 
lesz, az anyagából készül egy 
reprezentatív kiállítású kata-
lógus is, amelyet remélhetően 
augusztus 20-án, a bemutatón 
már kézbe vehetnek a látoga-
tók, és amely a mûvek mellett 
az alkotókat is bemutatja.

– Lépjünk tovább képzeletben, 
tehát megnyitva a kiállítás, kilé-
pünk a galériából a főtérre… 

– Nos, amikor kijövünk a 
galériából a főtérre, akkor 
ott Molnár Ferenc Caramel, a 
korábbi Megasztár-győztes ad 
koncertet a nagyszínpadon. 
Ezt követően a város polgár-
mestere és Fónagy János állam-
titkár adja át hivatalosan is a 
főteret. Ezután következik a 
Swetter együttes programja, ők 
a magyar népzene és a rock 
házasításából formált mûfajban 
zenélnek, látványos formában. 
Õket keményebb zene követi, 
a Kowalsky meg a Vega, ez 
a muzsika elsősorban a tizen-
évesek érdeklődésére számít-
hat. Végül a zárókoncertre, az 
Első Emelet együttes mûsorára 
túlnyomórészt a nosztalgia, 
a retrohangulat lesz a jellem-
ző. Mindezt kiegészíti még 
napközben a kirakodóvásár; 
népmûvészek, kézmûvesek 
lesznek jelen. Emellett több 
helyszínen is lehet találkozni 
a vendéglátás, a gasztronómia 
rangos képviselőivel is.

– Ez lesz tehát az ünnepi 
program, de mi lesz utána? Mit 
lehet tudni a most felavatandó 
létesítmények további sorsáról, 
utóéletéről?

– Természetesen azt köve-
tően, hogy létrejött egy ilyen 

reprezentatív közösségi tér, 
ezt továbbra is szeretnénk a 
városi rendezvények, kulturá-
lis események színterévé tenni. 
Ezért például a hagyományos 
utcabálnak, amelyet szeptem-
ber első szombatján szoktunk 
megrendezni, és amely az Érdi 
Napok kéthetes programjának 
nyitórendezvénye, ettől kezdve 
itt lesz a helye, a sétány teljes 
hosszában, tehát a lakótelep 
és a Felső utca közötti terü-
leten, valamint a mûvelődési 
központ és a Budai út közötti 
területen. Az utcabálon ezúttal 
nem egy, hanem három színpad 
lesz. Annak ellenére, hogy csak 
délután lesznek programok, a 
három színpad igénybevételé-
vel sokkal több esemény lesz. 
A részletekről majd később 
adunk tájékoztatást, de azt még 
érdemes megemlíteni, hogy a 
jövőben a nemzeti ünnepein-
ket, március tizenötödikét, 
október huszonharmadikát is 
itt fogjuk majd megünnepelni. 
Ami viszont hamarosan sorra 
kerül: Batthyány Fülöp szobrát 
szeptember másodikán, pénte-
ken délután fogjuk felavatni, az 
Érdi Napok nyitórendezvénye 
előtt. 

 B. N.

helyi társadalom

Bozsogi János: Ez lesz a zárórendezvénye az egész városközpont-fejlesz-
tési projektnek
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