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Az európai uniós forrásból 
megújult Városközpont felava-
tása alkalmából tartottak gaz-
dag programsorozatot augusz-
tus 20-án Érden. A város új 
Főterén egész nap zajló, izgal-
mas mûsorok biztosították a 
tartalmas időtöltést: népzene, 
néptánc, bábjáték és népszerû 
előadómûvészek szórakoztatták 
az érkezőket.

Elsőként a városban élő 
kisebbségi és nemzetiségi 
önkormányzatok mûsorai kínál-
tak szórakozást: a Rosenbrücke 
német nemzetiségi énekkar, a 
hagyományőrző lengyel nép-
táncegyüttes és a Kariatidák, 
Görög–Magyar Nők Kulturális 
Egyesülete nyújtott színvonalas 
szórakozást a nézők számára.

A délelőtti gyermekprog-
ramok sora a Felhőkarcolók 
mûvészeti csoport látvá-
nyos zászlóforgató, zászló-
dobáló mûsorával kezdő-
dött. A gólyalábasok csapata 
zsonglőr elemekkel színesített 

Fõtéravatás sok-sok zenével és tánccal
Idén rendhagyó volt Érden az augusztus 20-i ünnepi 
megemlékezés, mivel ezen a napon avatták fel az új 
Városközpontot. Immár hivatalosan is birtokba vehet-
ték a város lakói a megszépült Fõteret – ahol egész 
napos kulturális és gasztronómiai programok várták 
az érdeklõdõket.

parádés felvonulását kísérhet-
te figyelemmel a közönség. 
A szemet kápráztató bemutatót 
bábszínház követte. A Maszk 
Színház zenés marionett játé-
ka mágnesként vonzotta a kis-
közönséget. A Mátyás király 
bolondos bolondja címû pro-
dukció a reneszánsz hangulatát 
megidézve mutatta be Mátyás 
király udvarát. Az elsősorban 
óvodásoknak és kisiskoláskorú 
gyermekeknek szánt előadás 
sok zenével, nagy bábokkal és 

élő szereplőkkel elevenítette 
fel a mesék igazságos királyát. 
A Nagykanizsai Gólyalábasok 
mûsorukban a falábon járás 
tudományát mutatták be az 
érdeklődőknek. A fiatalok 
futva, ugrálva, egy lábon, forog-
va, pörögve szórakoztatták a 
nézőket. A bemutató után 
sokan nekiveselkedtek a gólya-
lábazásnak – több-kevesebb 
sikerrel.

A Kaláka, a gyermekek és fel-
nőttek körében is igen népszerû 
együttes késő délelőtt lépett 
színpadra. A verseket megzené-
sítő csapat gyermeklemezeinek 
legkedveltebb dalait szólaltatta 
meg, és az apróságok nemcsak 

hallgatói, hanem résztvevői is 
lehettek a nagyszerû előadás-
nak.

Délután színpadi produkci-
ók, sztárvendégek következtek. 
Elsőként Tarnai Kiss László 
nótacsokrát hallhatták az érdek-
lődők. Az énekmûvész magyar 
nótákat, operettet, közismert és 
közkedvelt slágereket adott elő. 
Szórakoztató mûsora után foly-
tatódott a városban élő nemzeti-
ségek mûsora. Ezúttal a Horvát 
Hagyományőrző Egyesület és 
a Martenica Néptánccsoport 
mutatkozott be a nagyszínpa-
don. A bolgár táncosok különö-
sen nagy tetszést arattak lendü-
letes produkciójukkal.

Délután Wolf Kati, az X-Faktor 
sztárja adott ízelítőt énektudá-
sából. A tehetségkutatóból jól 
ismert énekesnő élőben adott 
koncertjéből természetesen 
nem hiányozhatott Kati első 

saját dala, a Szerelem, miért 
múlsz? sem.

Fél ötkor a Gesztelyi-ház 
ünnepélyes átadására került sor. 
A Városi Galéria felavatása alkal-
mából helyi mûvészek alkotásai-
ból rendeztek kiállítást (a meg-
nyitóról szóló beszámolónk az 5. 
oldalon olvasható). A megújult 
épület birtokbavétele után 
Molnár Ferenc ’Caramel’ lépett 
színpadra, javarészt saját dalait 
adta elő. Összetéveszthetetlen 
hangjával, egyedi előadói tehet-
ségével és szerénységével elva-
rázsolta a közönséget.

Nem sokkal hat óra után 
megkezdődött a megújult Város-
központ ünnepélyes átadása a 

Főtéren. Az avatóbeszédet T. 
Mészáros András polgármes-
ter tartotta. A polgármester 
elmondta: szükség van olyan 
közösségi terekre, fórumokra, 
ahol az emberek találkozni tud-
nak. Hozzátette: reméli, az új 
városközpont egyfajta közössé-
gi térré tud válni, és az érdi 
közösséget, identitást, az érdi-
séget tudja növelni.

Fónagy János államtitkár 
köszöntőjében kiemelte: Érd 
egyedi fejlődésen ment át. 

– A város szívében kialakított 
látványos, elegáns, új Főtér lehe-
tővé teszi mindazt, amire az itt 
lakóknak korábban csak korlá-
tozott lehetősége volt. Az immár 
tágassá és mégis emberközelivé 
vált térben együtt ünnepelhet a 
város és környékének lakossága. 
Ez a beruházás is egy jó példa 
arra az értéknövelő megújítás-
ra, a fenntartható fejlesztésre, 
amelyre a kormány igen nagy 
hangsúlyt fektet – fogalmazott 
az államtitkár, majd hivatalo-
san is átadta a város számára a 
Főteret.

Az egész napos, jó hangulatú 
rendezvényt zenekari koncer-
tek zárták. Elsőként a Swetter 
vette birtokba a színpadot. 
A népdalokat a rockzenei ele-
mekkel ötvöző zenei formáció 
produkcióját Hammond-orgona 
tette egyedülállóvá. A Kowalsky 

meg a Vega hatalmas lendülettel 
vágott neki a koncertnek. Sokan 
voltak kíváncsiak a pop-rock stí-
lusú zenekarra. 

Az Első Emelet méltó módon 
tette fel a koronát az egész 
napos rendezvényre. Mûsoruk 
a ’80-as évek tinédzserein túl, az 
igényes magyar popzene kedve-
lőit is vonzotta. A hosszú évek 
óta sikercsapatként zenélő és 
számos slágert jegyző zenekar 
fergeteges hangulatú koncerttel 
zárta az estet.

A szép augusztusi napsü-
tés bearanyozta az ünnepet. 
A magas színvonalú színpadi 
produkciók mellett kirakodóvá-
sár, vidám park és gasztronó-
miai élménysor várta a progra-
mokra kilátogatókat. 

Már avatásakor megmutatko-
zott a köztér közösségformáló 
ereje, mivel máris igen nagy lét-
számban keresték fel az érdiek 
az új Főtér rendezvényeit.

 Kovács Renáta

Sokan voltak kíváncsiak a lengyel néptáncegyüttesre

A német Rosenbrücke énekkar az érdi fesztiválok rutinos fellépõje

A gyerekek birtokba vették a szökõkutat

Fónagy János államtitkár és T. Mészáros András polgármester felavatták a 
város új Fõterét
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