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Kedves Érdi Polgárok!
Tisztelt Vendégeink!

Amikor az Érdi Napok programsorozat rendez-
vényeit ajánljuk figyelmükbe, tulajdonképpen 
magunkat ajánljuk. Ajánlunk egy egész várost és 
annak környékét megmozgató utcabált, amikor ki-
lométereken keresztül válogathatunk kedvünkre a 
sok-sok színpadon zajló eseményekből. Akik alvó-
városként gondolnak Érdre, azok szeptember első 
szombatján láthatják, milyen is az, amikor egy ilyen 
város „felébred”. De ajánljuk azt a sokszínűséget is, amit az ország legfiatalabb 
átlagéletkorú, ugyanakkor az 1200-as évekre visszanyúló múlttal rendelkező 
települése magában hordoz. Ajánljuk a híres cukrászdák, a remeknél remekebb 
éttermek ízeit, a Duna partjához közel megbúvó minaretet éppúgy, mint könyv-
tárunk megnyíló kertjének értelmes és emlékező csendjét. Bepillanthatunk szinte 
az egész világ rejtelmeibe, elég, ha elzarándokolunk az országban egyedülálló 
Magyar Földrajzi Múzeumba, ahol minden magyar világjáróról, az általuk fel-
kutatott tájakról és népekről láthatunk kiállítást, de az Érdi Napok keretében a 
magyar földrajztudomány legnagyobbjait is láthatjuk, hallhatjuk. 

A képek szerelmesei ugyanúgy nem maradnak élmény nélkül, ahogy az 
irodalom, a botanika, vagy a zene kedvelői sem. A képzőművészeti kiállítások 
nem csupán egy színfoltot jelenthetnek, de közénk varázsolják a műfaji sokszí-
nűség és a gondolat örök, mesteri vizuális jeleit is. Láthatjuk majd azt is, hogy 
a mesterség komolysága mosolyogni is képes, hiszen a karikatúrakiállítás kö-
zénk hozza a tartalom könnyedségségét. Ha pedig végképp jót akarunk ne-
vetni, nincs más dolgunk, csak megkeresni ebben a programfüzetben, hogy 
mikor is lép fel nálunk az ország legismertebb humoristája. A humor színvo-
nalas művelése éppúgy nehéz feladat, mint a szimfonikus zene messze földön 
elismert megszólaltatójává válni. Ezt az élményt is megtapasztalhatjuk, ha el-
látogatunk a művelődési központban rendezett koncertre. De találkozhatunk 
itt egy igazi királynővel is: a dzsessz magyarországi királynőjével. Reméljük, 
hogy egy virágzó kertváros, virágzó kulturális életébe pillant bele, aki fellapoz-
za ezt a kiadványt. 

Mindenről nincs mód szót ejteni e bevezető keretében, de talán sikerült 
felkeltenünk az önök érdeklődését, s akkor találkozunk a programokon, ahol 
bárki megtapasztalhatja az érdiek vendégszeretetét. 

T. Mészáros András
polgármester
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16 óra:  
Az Érdi Mazsorettcsoport felvonulása 

Az önkormányzat színpadának műsora:
16.30 óra:  
Az Indián Joe Band koncertje
Az Indian Joe Band egy baráti társaság. Főleg 
saját szerzeményeket adnak elő. A legmegha-
tározóbb műfajuk a blues, de megtalálhatók 
afro, illetve latin stílusjegyek is a zenéjükben. 
Budapesttől Érden át Dunaújvárosig, Siófoktól 
Tatabányáig számtalan klubban, vendéglátóhe-
lyen lépnek fel. A zenekar tagjai: Dudás Zoltán 
(Indian Joe), Balogh Elemér Nagy Krisztián, Tarr 
Dávid, Gertner Viktor, Gertner Gábor.

Kilométeres utcabál

Szeptember 6. szombat, 16–24 óráig 
Balatoni út

18 óra: A Csík zenekar koncertje – vendég: Ferenczi György
A Csík zenekar 20 éve meghatározó szereplője Magyarország népzenei 
életének. Rengeteg koncert, táncház és jó néhány sikeres zenei album tette 
népszerűvé nemcsak a zenekart, de a magyar népzenét is hazánkban és 
külföldön egyaránt. Az eltelt két évtized alatt több rangos zenei díjjal jutal-
mazták a kecskeméti formációt. 

20 óra: Rúzsa Magdi és kísérőzenekarának koncertje
Rúzsa Magdolna 
a Vajdaságból 
származó énekes, 
a Megasztár felfe-
dezettje az elmúlt 
években ismert, nép-
szerű előadóvá vált 
Magyarországon és 
külföldön egyaránt. 
A zenekar:  
Madarász Gábor, 
Hoffer Péter,  
Sánta Gábor,  
Závodi Gábor,  
Kovács Barnabás

22 óra: Tűzijáték



� �

22.10 óra: A Deák Bill Blues Band koncertje

EgÉSzSÉg Egy ÉLEtEN át
A Medical group Kft. a rendezvény helyszínén lévő 
szűrőkamionban ingyenes szűrést végez az önkor-
mányzat és a szakmai szervezetek támogatásával: 
vérnyomásmérés, vércukorszintmérés, koleszterin-
szint-mérés, véroxigén-vizsgálat, testanalízis, súly-, célsúly-meghatározás, 
testzsírtömeg, vázizomtömeg, ásványi anyagok, csontritkulás, szív- és ér-
rendszeri vizsgálat, légzésfunkciós-, szén-monoxid-mérés, allergiavizsgálat.

Kézművesek utcája: fazekas-, szövő-, pénzverő-bemutató.

Romantika Panzió, Balatoni út 42.
16–18 óráig Dj Rambó
18 órától a Salami Brothers meglepetés sztár-
vendégekkel

Pesaro Étterem Pizzéria,  
Balatoni út–Szegfű u. sarok
�� óra akrobatikus és showtáncbemutatók
�7 óra capueira- és karatebemutatók
�8 óra herencias spirit songs, indián népi zene
19 óra tűzshow, akrobatika, látványelemek 
20 óra a teddy Bear zenekar koncertje, igazi 
utcabáli bulizenével
Gyerekeknek légvár, akadálypálya, trambulin. 
Csapolt sörök: Dreher és Stella. Malacsült, 
kemencés csülök, pizza és egyébb finomságok, 
(pompos – kemencés lángos). A szinpadi műsor 
a kerthelyiségben ülő vendégeink részére kive-
títőn élvezhető. Asztalfoglalás: a 23/374525 
telefonszámon vagy az étteremben.

Branco Steak House, Balatoni út 13.
16–18 óráig a Happy Blues műsora (Benkő   
 zsolt, Kyru, zsoldos tamás, 
 Móri Attila, Tomato)
18–20 óráig Sonia és a Soulfinger 
 (Budapest Soul Blues)
20–23 óráig az Old Sámán műsora 
 (60’, 70’ rock and roll party)
A Steak House elött nyárson sült malacot, 
pulykát, csirkét, csülköt készítünk és Budweiser 
sört csapolunk. A hangulatot fokozzuk rodeo- 
bikával és kiprobálhatják a vendégek a bungee 
trambulint.

A vendéglők programja
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„Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan”
Konferencia a környezetvédelem jegyében

témák:
�. Környezetvédelem a mai Európában. Az Európai Unió környezetvédelmi 
politikája
�. Polgári részvétel környezetünk védelmében. Helyi rendeletek és civil kez-
deményezések. Fenntartható fejlődés, a helyi lakosság, helyi szervezetek és 
vállalkozások környezettudatos hozzáállása
3. Kerekasztal-beszélgetés, tapasztalatcsere: fejlesztési lehetőségek, támo-
gatási programok, és az EU környezetvédelmi politikájának hatásai. Környe-
zet és rekreáció.

Az Osváth Étterem és Cukrászda
Balatoni út 71.
17.00–17.30-ig  az érdi Musztáng SE.  
 táncegyüttes rock and roll  
 bemutatója Kovács Anita  
 vezetésével 
�7.�0–��.�0.-ig a Napsugár együttes  
 szolgáltatja a zenét
18.00– 18.45-ig  Soltész Rezső műsora
18.45–19.30-ig  gergely Róbert énekel
�9.�0–�0.��-ig  Kadlott Karcsi szórakoztatja  
 a közönséget.
A kerti grillnél lávakövön sült különlegessé-
gekkel, ínycsiklandozó sültekkel és hozzá az 
elmaradhatatlan frissen csapolt sörrel várjuk 
vendégeinket. Asztalfoglalás a klimatizált  
étterembe és a hangulatos kerthelyiségbe 
egyaránt lehetséges a 23/375-049-es  
telefonszámon.

Pataki Cukrászda, Balatoni út 61.
��–��.�0 Planet Dance táncbemutatója
��.�0–�7.�0 Grimbusz meseszínház
17.50–18.50 Dumaszínház Kiss ádámmal
�9–�9.�0 Planet Dance táncbemutatója
�9.�0–�0.�0 Emilio
20.30–21.00 Szekeres Adrienn
21–24.00 DISzKÓ: Cooky vs. M-gee,  
 Bárány Attila vs. Dj.Antonyo,  
 Pataki ádám vs. Dömsödi
A hűsítő fagylalt, a finom sütemények és 
koktélok mellett idén is igyekszünk minden 
korosztály igényeit kielégíteni. A gyerekek 
kipróbálhatják kézügyességüket a marcipán-
szobrászatban, és kedvenc színeikkel arcukat 
is kifestethetik.

Szeptember 6. szombat, 9.30 óra 
Magyar Földrajzi Múzeum

Testvérvárosok találkozója
Lubaczow Poynton Szászrégen

Szászrégen
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a múzeum fennállásának 25. évfordulója alkalmából 

Köszöntőt mond:  
dr. Aradszky András, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere

ELőADÓK: dr. Vicze Magdolna régész, igazgató, (Matrica Múze-
um, Százhalombatta); Stencinger Norbert gimnáziumi tanár (Vö-
rösmarty gimnázium, Érd), doktorandusz, (zrinyi Miklós Nemzet-
védelmi Egyetem); Perger Antal középiskolai tanár, igazgató (Kós 
Károly Szakképző Iskola, Érd); Mácsai Anetta  igazgatóhelyettes, 
múzeumpedagógus(Magyar Földrajzi Múzeum, Érd); Kovács Sándor 
helytörténész, szakkönvtáros(Magyar Földrajzi Múzeum, Érd); Lendvainé 
Timár Edit archívumkezelő(Magyar Földrajzi Múzeum, Érd); Puskás 
Katalin restaurátor, gyűjteménykezelő(Magyar Földrajzi Múzeum, Érd); 
dr. Kubassek János (Magyar Földrajzi Múzeum) geográfus, múzeum-
igazgató; Kelecsényi Ágnes orinetalista (az MtA Keleti gyűjtemény 
vezetője); Renner Zsuzsa indológus, főigazgató (Iparművészeti Múzeum); 
dr. Pusztai Gábor tanszékvezető egyetemi docens (Debreceni Egyetem, 
Nederlandisztikai tanszék); dr. Gercsák Gábor egyetemi docens (ELtE, 
térképtudományi tanszék);  László Péter–Dr. Nagy Balázs egyetemi 
docens (ELtE, természetföldrajz tanszék); dr. Horváth Gergely egyetemi 
docens (ELtE, természeti Földrajz tanszék); dr. Gábris Gyula egyetemi 
tanár (ELtE, természeti Földrajz tanszék); dr. Lóczy Dénes egyetemi do-
cens (Pécsi tudományegyetem, Földrajzi Intézet); dr. Tóth József egyetemi 
tanár, rektor emeritusz (Pécsi tudományegyetem); dr. Becsei József egye-
temi tanár, (Szegedi tudományegyetem); dr. Papp-Váry Árpád egyetemi 
tanár, a Magyar Földrajzi társaság elnöke; dr. Hajdú Zoltán egyetemi 
tanár (Pécsi tudományegyetem); dr. Karácson Dávid tanszékvezető egye-
temi docens (ELtE természetföldrajz tanszék); dr. Szabó József egyetemi 
tanár (Debreceni tudományegyetem); dr. Puskás János főiskolai tanár 
(Szombathely, Berzsenyi Dániel tanárképző Főiskola);  
dr. Négyesi Lajos alezredes (Hadtörténeti Múzeum); Bartha Lajos,  
dr. Bárdi László ny. egyetemi tanár (Pécsi tudományegyetem). 

III. Balázs Dénes 
Tudománytörténeti Konferencia

Szeptember 9. kedd, 10–16 óráig
Magyar Földrajzi Múzeum

Környezeti örökségeink – fotókiállítás és filmbemutató
Érd, Lubaczow, Szászrégen, Poynton természeti kincseit ismertető alkotások 
bemutatása.

Szeptember 7. vasárnap, 14 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ

A lakosság és a testvérvárosi delegációk találkozója
A testvérvárosok polgárai és a helyi lakosok fóruma a környezetvédelem 
helyzetéről.

Szeptember 7. vasárnap, 10 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ

Lubaczow

 Poynton
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Szeptember 10. szeda, 17 óra
Osváth Korona Étterem és Cukrászda

Velem minden  
útközben  
történik...
A Csuka zoltán Városi Könyvtár  
vendége az Osváth Korona Étterem és  
Cukrászdában Schäffer Erzsébet író.

Szeptember 16. kedd, 16 óra
Magyar Földrajzi Múzeum 
A Kárpát-medence magyar feltárói 
című, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Alfa Programja  
keretében felújított állandó kiállítás megnyitója.
Köszöntőt mond: T. Mészáros András, Érd Megyei Jogú Város  
polgármestere
A kiállítást megnyitja: dr. Víg Annamária, az Oktatási és Kulturális Minisztéri-
um közgyűjteményi főosztályának vezetője. 
A tárlatot bemutatják a Magyar Földrajzi Múzeum munkatársai 

Fénytünemények a Balatonon 
Katona Katalin (a Magyar Földrajzi társaság titkára) 
fotókiállításának megnyitója
A tárlatot megnyitja: dr. Schweitzer Ferenc, az MTA Földrajztudományi Kuta-
tóintézet igazgatója

FÁBRY
Szeptember 12. péntek, 19 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ

Fábry Sándor előadóművész,  
humorista előadása
Fábry Sándor író, humorista, dizájner. �978 és �99� között tizennégy éven át a 
Mafilm dramaturgja. Számos nagy sikerű film forgatókönyve fűződik  
a nevéhez (Könnyű testi sértés, Ördög vigye, Megint tanú, Magyar Pizza, Sose 
halunk meg). 1989-ben indította el a Hócipőben nagysikerű Dizájn Center 
rovatát, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend, de nem  
a Hócipőben. A kitűnő verbális képességekkel, egyedi humorral megáldott 
Fábryra a kabaré is felfigyelt. 1998 szeptemberétől az MtV l-en, később az RtL 
Klubon kéthetente jelentkező műsora van Esti Showder Fábry Sándorral címen.
Jegyek 1000 Ft-os áron kaphatók a művelődési központban

Szeptember 9. kedd, 17 óra
Magyar Földrajzi Múzeum

Szeptember 16. kedd, 17 óra
Magyar Földrajzi Múzeum

25 éves a Magyar Földrajzi Múzeum 
című jubileumi kötet bemutatója
Köszöntőt mond: Kéri Mihály, az oktatási és művelődési bizottság elnöke
A kötetet bemutatja: Papp-Váry Árpád egyetemi tanár,  
a Magyar Földrajzi Társaság elnöke és  
Lendvainé Timár Edit, a Magyar Földrajzi Múzeum archívumkezelője,  
a kötet szerkesztője 
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Kobzos Kiss Tamás, Kóka Rozália, 
Móser Zoltán előadása  
a reneszánsz év alkalmából

Szeptember 19. péntek,18 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár

A felvidéki magyarság mártírja
Dr. Molnár Imre történész előadása Esterházy Jánosról.

Ékességek, fényességek, árnyékok

Szeptember 17. szerda, 17 óra
Csuka Zoltán Városi Könyvtár

Szeptember 18. csütörtök, 17 óra
Magyar Földrajzi Múzeum

Móser zoltánKobzos Kiss Tamás

Stein Aurél könyvei
Az Új Palatinus Kiadóval közösen Stein Aurél  
új kiadásban megjelent könyveinek (Homokba temetett  
városok és Romvárosok Ázsia sivatagjaiban) bemutatója. 

Köszöntőt mond: Segesdi János, Érd Megyei Jogú Város alpolgármestere és 
D. Szabó Mária, az Új Palatinus Kiadó igazgatója. 
A köteteket bemutatja: Sári László orientalista, tibetológus, a Magyar Rádió 
munkatársa és Felföldi Szabolcs (Szegedi Egyetem, tanársegéd), a kötetek 
szerkesztője. 
Vetítettképes előadás, dr. Kubassek János: Stein Aurél a polihisztor ázsia-ku-
tató szellemi öröksége a geográfia nézőpontjából.
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Szeptember 22. hétfő, 15 óra
Ercsi úti temető

Csuka Zoltán-emléknap
Koszorúzás a temetőben. 
Emlékbeszédet mond: Kiss Gy. Csaba professzor

Szeptember 25. csütörtök, 18 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ

Egy érdlakó feljegyzései 
Votin József könyvét bemutatja, a szerzővel beszélget dr. Somfai István

A MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje
Vezető karmester: Kollár Imre
Műsor: J. S. Bach: d-moll versenymű két hegedűre, Csajkovszkij: V. szimfónia
A MáV Szimfonikus zenekart 1945-ben alapította az ország egyik legna-
gyobb vállalata, a Magyar államvasutak, amely a mai napig is legfőbb tá-
mogatója a közel száz muzsikust foglalkoztató együttesnek. Egyike az ország 
élvonalbeli hivatásos zenekarainak, repertoárja a barokk zenétől a modern 
kortárs művekig terjed.
Jegyek 500 Ft-os áron kaphatók a művelődési központban

Bódy Magdi a dzsessz királynője 
és kísérőzenekara
zenekar: Szende Gábor dob, Pluto basszusgitár, 
Grego zongora
Bódy Magdi huszonöt éve indult el a szólóénekesi 
pályán, a 70-es években a Korong együttesben 
alapozta meg hírnevét. Később ő volt Mária Mag-
daléna a Jézus Krisztus Szupersztárban. Volt hát-
térénekes a Generál együttesben. A 80-as évek 
elején a KFt-vel lépett fel. Útja később Amerikába 
vezetett, ahol a dzsesszéneklésben képezte magát. 
A tengerentúlon fellépett dzsesszklubokban, legsi-
keresebb zenekara a New york-i Special EFX volt. 
Hazatérése után több albumot is kiadott, amelye-
ken a hazai dzsesszélet élvonalbeli muzsikusaival, 
valamint amerikai zenésztársaival játszik együtt.
Jegyek 500 Ft-os áron kaphatók a művelődési központban

Szeptember 19. péntek, 18 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ

Dluhopolszky László 
grafikusművész, karikaturista kiállítása

A tárlatot megnyitja: Harmat Béla 
A karikatúra egyre népszerűbb műfaj mániákus 
rajzolók űzik: meghökkentés, kifigurázás köntörfala-
zás nélkül, ez a célja. Immáron �0 éve Dluhopolszky 
László is e mániákus rajzolók közé tartozik. Elhivatott-
ság, elszántság és sok-sok humor szegélyezi pályafu-
tását. Szabadúszóként rendezvényeken, partikon  
10 éve rajzol, a sziluettkészítést hat éve műveli.
A kiállítás megtekinthető: szeptember 30-ig.

Szeptember 20. szombat, 19 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ

Szeptember 19. péntek, 19 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ
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szepes galéria

Somogyi györgy feStőművéSz kiállítáSa

Augusztus �9. 
– szeptember �0.
Megnyitó: 
augusztus �9. �8 óra

Szeptember 12.
– október �.
Megnyitó: 
szeptember ��. �8 óra

É R D ,  A l S ó  u T C A  9 .

kovácS Johanna feStőművéSz kiállítáSa
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Az Érdi Napok programsorozat helyszínei:
Szepes gyula Művekődési Központ (2030 Érd, Alsó u. 9. t.: 23/365-490)
Csuka zoltán Városi Könyvtár (2030 Érd, Hivatalnok u. 14. t.: 23/365/470)
Magyar Földrajzi Múzeum (2030 Érd, Budai út 4. t.: 23/363-036)
Érd, Balatoni út

Kiadta Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Felelős kiadó: t. Mészáros András polgármester
Szerkesztette: Kéri Mihály
grafika: Ferenczi Vilmos
Nyomdai előkészítés: Hírözön Bt. – M. Nagy Péter
Nyomtatás: Érdi Rózsa Nyomda
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