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Idén különösen sokan voltak 
kíváncsiak a hagyományos érdi 
utcabálra. Hogy ennek a meg‑
újult helyszín, a színvonalas 
programok, vagy a nyárias idő 
volt‑e az oka, nem tudni, de egy 
biztos: ennyi embert ritkán látni 
egy helyen a városban.

Az utcabálra már a kora dél‑
utáni órákban lelkesen készül‑
tek az árusok, a színpadépítők 
végezték az utolsó simításokat, 
a környező utakat lezárták. Az 
ÉN – Érdi Napok – nyitóren‑
dezvénye több ezer embert, 

zömmel helyi lakost megmoz‑
gatott. A zenekari koncertek, 
táncbemutatók és a gasztronó‑
miai különlegességek nem csak 
érdieket vonzottak.

A Központi utcabál három 
helyszínen várta a szórakozni 
vágyókat. Az ünneplő tömeget 
T. Mészáros András polgármes‑
ter köszöntötte. 

– Bár sokan ellenezték ezt 
a Főteret, én azt gondolom és 
hiszem, hogy ennek a Főtérnek 
jelentősége van a város élete 
szempontjából is, hiszen az első 

olyan terület, ahol az emberek 
meg tudnak egy pillanatra állni, 
le tudnak ülni, pihenni tudnak, 
találkozni tudnak, és mint‑
egy agóra tud mûködni, ahol 
a közösségteremtés lehetősége 
is megnyílik. Remélem, hogy 
mindenki a mai napon is és a 
későbbiekben is jól fogja magát 
érezni ezen a Főtéren – fogalma‑
zott a polgármester, aki lapunk‑
nak elmondta: a Kilométeres 
Utcabál valamikor a gasztronó‑
mia tiszteletére keletkezett. 

– Akkor még a 70‑es úton 
tartottuk és úgy neveztük, hogy 
Kilométeres utcabál. Tavaly már 
ide a központba hoztuk be, és 
akkor is nagyon jól sikerült. Most 
elkészült a tér, aminek a funk‑
ciójához hozzá tartozik, hogy 
alkalmanként a nagyközönség 
igénybe vehesse és mindenki 
jól érezhesse magát – hang‑
súlyozta T. Mészáros András. 
A polgármester az Érdi Napok 
rendezvényei közül kiemelte 
még a szeptember 10‑i Szüreti 
Mulatság és Kézmûvesvásárt, 
a Magyar Földrajzi Múzeum 
programjait és a Városi Galéria 
Érdi Tárlat címû kiállítását.

A Budapesti Operettszínház 
mûvészeinek előadásaiból 
az Alsó utcában felállított 
Nagyszínpadon kaphattunk íze‑
lítőt, ahol az esti órákban mél‑
tán elismert és közkedvelt zene‑
karok koncertje csalogatta a 
nézőket. Az Alvin és a Mókusok 
pörgős punk‑rock mûsora meg‑

alapozta a hangulatot. Ezt az 
örökmozgó P. Mobil zenekar 
már csak fokozni tudta. A Vad 
Frutti sajátos hangzású muzsi‑
kát nyújtott a rajongóknak.

A sétáló utcában felállított 
Rockszínpadot a helyi kötődésû 
zenekarok vették birtokba. Akik 
eddig nem tudtak róluk, nem 
ismerték őket, most pótolhatták 
elmaradásukat. Csinálj máSI‑
KAt!, S.O.S zenekar és Major 
Zenekar – csupán néhány a 
tehetséges érdi zenészek formá‑
ciói közül.

Szintén érdieknek, elsősor‑
ban táncegyütteseknek nyújtott 
bemutatkozási lehetőséget a 
sétány Felső utca felőli végén 
lévő Planet Dance Táncszínpad. 
Aki például a Frutti TSE show 

Kilométeres helyett Központi utcabál

Sok nézõt vonzott az  
Érdi Napok nyitórendezvénye
Hömpölygõ tömeg és kiváló hangulat jellemezte a 12. 
érdi utcabált. Bebizonyosodott, hogy az új környezet 
megfelelt az elvárásoknak – sõt! Több szempontból is 
várakozáson felülinek bizonyult.

és dzsesszbalett, vagy a Planet 
Dance Tánciskola hip‑hop show 
mûsora után kedvet kapott a 
tánctanuláshoz, bármikor csat‑
lakozhat az egyesületekhez, ez 
ügyben a vezetőket érdemes 
megkeresni.

A táncszínpad fellépő sztár‑
vendége a Strokes, humorával 
és ötletességével szó szerint 
„ütős” volt. Az együttes produk‑
ciója során új értelmet nyertek 
a kiürült pillepalackok is. (Jó 
példa arra, hogy mi mindennel 
lehet helyettesíteni egy dobfel‑
szerelést…)

A kulináris élvezetekre szá‑
mítók is megtalálták számítá‑
sukat az utcabálon. A Polgárok 
Háza mellett felállított sátorban 
a szemük előtt frissen sülő fino‑
mabbnál finomabb ételekből 
válogathattak, majd a sétáló 
utcában kihelyezett fapadokon 
üldögélve falatozhattak a ven‑
dégek, de megkóstolhatták az 
eredeti erdélyi recept alapján 
sütött kürtőskalácsot is.

A főtéren felállított standokon 
a kézmûves ajándékok mellett 
különleges ínyencségek hívo‑
gattak – például kevés finomabb 
csemege létezik a házi készítésû 
lekvárnál, ahogy a nagyi készí‑
tette. Aki pedig még nem kóstol‑

ta volna az érdi bort, itt megte‑
hette: a Hudák Pincészet kínált 
helyi italokat. Az idősebbek 
körében a sör és a bor fogyott 
bőven, míg a fiatalabbak a vat‑
tacukornak és egyéb nyalánksá‑
goknak nem tudtak ellenállni.

A gyermekek szórakoztatásá‑
ra a Felhőkarcolók gólyalábas 
és a Holló Együttes jelmezes, 
zenés mûsora mellett egy teljes 
mini vidámparkkal készültek 
a szervezők. Nagy érdeklődés 
övezte a Felső utcánál parko‑
ló tûzoltóautót is. Kicsik és 
nagyok lelkesen álltak sorban, 
hogy a lánglovagok pár másod‑
perc alatt a magasba repítsék 
őket. Érdemes volt kivárni a 
kígyózó sort, a több tíz méteres 
magasságból a város épületei 
lenyûgöző látványt nyújtanak.

Az esti órákban megnőtt a 
különböző villogókkal köz‑
lekedők száma a sétányon. 
Lézerkardok és világító fejdíszek 
lepték el a környéket, az utcabá‑
lozók pedig izgatottan várták a 
tûzijátékot. Rengetegen gyûltek 
össze a szabad ég alatt, hogy 
végignézhessék a lenyûgöző égi 
mûsort, amely méltó zárása volt 
az utcabálnak és nyitása egyben 
az Érdi Napoknak.

 Kovács Renáta

Az ELTE Cheerleader csapata is bemutatkozott az utcabálon
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A legkisebbek is nagy sikert arattak

Délutántól késõ estig hömpölygött 
a tömeg a sétányon


