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Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

2011. augusztus 20-án
a megújult Városközpont és a Gesztelyi ház

átadóünnepségére és az egész napos programokra

A közösség centruma

Azt szokták mondani: Érd nem klasz-
szikus értelemben vett város. Lakói szám-
talan helyről érkeztek és érkeznek a mai 
napig, évente ezernél is többen, s bár az or-
szág legfiatalabb átlagéletkorral rendelkező 
városa és Pest megye legnagyobb városa 
is egyben, nem rendelkezik egy hagyomá-
nyos értelemben vett városközponttal. De 
a városközpontra nem azért van szüksé-
günk, hogy megfeleljünk a klasszikus város 
kritériumainak, hanem azért, hogy e nagy 
kiterjedésű város lakói jobban megismer-

hessék egymást és bennünket is megismerhessenek az ide láto-
gatók, érkezzen hozzánk a vendég az ország vagy a világ bármely 
pontjáról. A városközpont számunkra a város szívét jelenti, amelynek 
vérkeringését az ott pihenő, sétáló érdiek jelentik, az általuk erősödő 
közösség és a karnyújtásnyira elhelyezkedő értékek. Érd új központ-
ja nem akármilyen értékeket rejt. Itt található az Európában egyedül-
álló és e projekt keretében kibővülő Magyar Földrajzi Múzeum, ami 
egybe gyűjti a világ magyarok által felfedezett és kutatott térségeit, 
magukat a felfedezőket bemutató szoborparkot Almási gróftól Te-
leki Sámuelen át egészen a gyűjtemény alapjait létrehozó Balázs 
Dénesig. A megújuló egykori Wimpffen-kúriában kap helyet a város 
első igazi galériája, amely állandó- és időszaki kiállításokkal várja a 
képzőművészet szerelmeseit. Az értékek sorát növeli és reprezentál-
ja maga a tér is, szépségével, sétányával, tereivel, szökőkútjával, em-
lékműveivel, padjaival, és mindazzal a sok programmal, ami a téren, 
a kúria csodálatos kertjében és a művelődési központban várja az 
érdieket és az idelátogatókat. Új főtere van Érdnek, s ezzel az Eu-
rópai Unió támogatásával létrejött fejlesztéssel nagy lépést tettünk 
kitűzött céljaink felé: a „virágzó kertváros” megvalósítása felé, ahol a 
pihenés, a kikapcsolódás, az emberi kapcsolatok, a művészet és a 
kultúra egyaránt otthonra talál. Az új városközpont tehát az érdiek 
közösségének új centruma.

Érd, 2011. június 30.

T. Mészáros András
polgármester

Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának 
valamint funkcionális működésének fejlesztése című 

nyertes pályázathoz kapcsolódó rendezvény.
(KMOP-5.2.1/ B2f-2009-0003)

9:45 Kisebbségi és nemzetiségi
önkormányzatok műsorai

11:00 Zászlódobálók 
A Felhőkarcolók csapata sárga, fekete színű egyenruhában mutatják be 
az előadást, lángmintás zászlókkal, zászlós meteorokkal, zászlós botok-
kal, sárga-fekete szalagokkal. A zászlókkal nem csak talpon, hanem gó-
lyalábon és rugólábon állva valamint egykerekű monociklire ülve zsong-
lőrködnek.

11:15 Maszk Színház: Mátyás király bolondos bolondjai
Sok zenével, nagy bábokkal, élőszereplőkkel és árnyjátékkal elevenedik meg 
a mesék igazságos királya s az igazságot kereső ember.

12:30 Kaláka együttes
Elegáns, más muzsikusokkal össze nem téveszthető zenei tálcán nyújtja 
a verset a hallgatóknak. Közel harminc éves zenei és irodalmi tevékenysé-
gük alatt a magyar közönség százezreivel ismertették meg versek ezreit, 
külföldi útjaikra pedig magyar irodalmárok százainak hírét vitték magukkal.

Nagykanizsai Gólyalábasok
A nagykanizsaiak gólyalábazása olyan helyi hagyományt, játékot, és az 
együttjátszás olyan örömét jelenti egyszerre, mely látványosságként és utcai 
vagy színpadi produkcióként is érdekes. Produkcióikban bemutatják a falá-
bon járás tudományát, s meg is tanítják, hogy minden arra vállalkozó néző 
személyesen is megtapasztalhassa a gólyalábazás semmivel össze nem ha-
sonlítható örömét.

13:45 Tarnai Kiss László nótacsokra
A Magyar Rádió főmunkatársa, vezetőszerkesztő-műsorvezetője, énekmű-
vész nyújt át egy csokorra való magyar nótát, operettet, közismert és közked-
velt slágert.

15:00 Kisebbségi és nemzetiségi
önkormányzatok műsorai

16:00 Wolf Kati
Az X-Faktor sztárja, aki 7 évesen, a Vuk című film betétdalával lett az ország 
egyik kedvence, most Érden mutatja meg kiváló tehetségét.

16:30    A Városi galéria átadása, az Érdi tárlat megnyitása
Közreműködik a Szentpéteri Csilla Trió

Az Érden és vonzáskörzetében élő és alkotó művészek bemutatkozása.

17:30 Molnár Ferenc ’Caramel’
A 2004. évi Megasztár győztese, igazi tehetség, aki zenéjével az egész or-
szágot meghódította. Ezúttal az érdiek szívére pályázik nagy eséllyel…

18:15 Főtér ünnepélyes átadása

19:00 Swetter zenekar
A SWETTER folk-rock-világzenés élő koncertprogramját számos egyéb ki-
egészítő hang- és látványelem teszi egyedülállóvá, egyszeri és megismétel-
hetetlen alkalommá.

20:30 Kowalsky meg a Vega
A méltán népszerű zenekar laza, popos, táncolható, modern, saját bevallá-
suk szerint „zsivány pop”-ként aposztrofált zenét játszik. A számok szöveg- 
és dallamvilága a már ismert Kowalsky stílusjegyek mellett a humort, az 
öniróniát és rengeteg más elemet is felvonultat egy-egy dalban.

22:15 Első Emelet
A 80-as évek egyik sztárzenekarát a csillaghegyi strandon alakította Kissza-
bó Gábor, Bogdán Csaba, Rausch Feri, Tereh Öcsi, Berkes Gábort és Cser 
Gyuri. Dalaik leginkább a német újhullám stílusjegyeit hordozták magukban, 
némi punkos beütéssel. Ez az extrémitás a névválasztásban és a külső meg-
jelenésben is megnyilvánult. Igazi retro-csemege az érdi Főtéravató Fesztivál 
zárókoncertjén!

Egész nap kirakodóvásár, vidámpark, és gasztronómiai élmény várja
a programokra kilátogatókat.

 

információk


