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Az Érdi Napok rendezvény-
sorozat szeptember 5-én a 
Kilométeres Utcabállal indul, 
majd szeptember 24-én – a 
Földrajzi Múzeum által szer-
vezett – A természettudományi 
múzeumpedagógia jelene és 
jövője című konferenciával ér 
véget. A csaknem egy hónap 
alatt változatos és izgalmas 
programok várják a város polgá-
rait és az ideérkező vendégeket.

A 10. Kilométeres Utcabált 
immár hagyományosan a 
Balatoni út lezárt szakaszán 
rendezik. Délután három órá-
tól gyermekműsorok, tánctaní-
tás, zenekari fellépők, színes 
programok váltják egymást 
– egyszerre több porondon. Az 
önkormányzati nagyszínpadnál 
olyan neves fellépők teszik tisz-
teletüket, mint a Transylmania 
vagy a Piramis zenekar. 
Előzenekarként a helyi illető-
ségű Csinálj máSIKAt együttes 
fogja színesíteni az estét.

A Csinálj máSIKAt a Privát 
SIKAtv utódzenekaraként látta 
meg a napvilágot. Az alterna-
tív pop-rock együttest Áprily 
Bence basszusgitáros, énekes 
alapította 2009 tavaszán. Az 
érdi csapatot Madár Ágnes gitá-
rossal és Arany Viktor dobossal 
alkotják.

A Transylmania együttes 
2002-ben jött létre a székely-
földi Baróton. Az alapítók 
célja egy etno-rock zenekar 
toborzása volt. Dalaik és fel-
dolgozásaik szűkebb hazájuk-
ról, Erdélyről, valamint annak 
történetéről, történelméről 
szólnak. Céljuk hagyományaik 

ápolása, megőrzése mellett 
a nemzeti öntudat erősíté-
se. Új, érdekes produkcióju-
kat – a visszajelzések alapján 
– mind a közönség, mind a 
szakma pozitívan fogadta. 
Jelenlegi repertoárjukban saját 
dalok, valamint Ghymes- és 
Kormorán-feldolgozások sze-
repelnek. A Transylmania az 
egyetlen rockzenekar, amely 
a zenei produkciót folyamatos 
tánccal köti össze.

A legenda újra él! A Piramis 
zenekar a magyar rockélet 
egyik legnagyobb, legismertebb 
csillaga. A zenekart Som Lajos 
álmodta és valósította meg 
1975-ben – megalakulását köve-
tően rövidesen az ország legje-
lesebb együttesévé vált. Zenei 
érdekességét a két billentyűs 
szerepeltetése adta. Sikerének 
másik záloga Horváth Attila 
sokatmondó, testre szabott 
szövegei voltak. A zenekar a 
hatalmas sikerek ellenére a 80-
as években hosszú agónia után 
kimúlt. A tagok szólókarrierbe 
kezdtek, vagy más együttesekbe 
vándoroltak.

A Piramis egykori tagjai közül 
hárman – Závodi János (gitár), 
Gallai Péter (billentyű) és Köves 
Miklós (dobok) – úgy érezték, 
nem lehet veszni hagyni a zenei 
örökséget, ezért Vörös Gáborral 
(basszusgitár) és Nemcsók 
Jánossal, azaz Csokival (ének) 
karöltve – a rajongók legna-
gyobb örömére – Piramis Plusz 
néven idén számos fesztiválon 
és rendezvényen fellépnek.

A táncszínpad szintén lát-
ványos programokkal készül 

Neves fellépõk,
táncosok, gyermekmûsorok

a fesztiválra. Érdi tánciskolák 
és vendégszereplők bemuta-
tói mellett a Guinness-rekord-
kísérlet lesz a fő attrakció. Az 
érdi kísérletre, miszerint a leg-
többen tanuljunk egyszerre tán-
colni, este fél nyolckor a 4 for 
Dance vezénylésében kerül sor.

A nyíregyházi 4 for Dance 
táncegyüttes 2004-ben hivatá-
sos és amatőr táncosokból ala-
kult. A csapattagok egy önálló 
stílust hoztak létre: a magyar 

néptánc autentikus elemeit vir-
tuóz ritmusjátékokkal teszik 
izgalmasabbá. Céljuk a hagyo-
mányos paraszti tánckultú-
ra megismertetése a fiatalabb 
generációval, és terveik között 
szerepel a magyar néptánc kül-
földi népszerűsítése is – sajátos, 
újszerű műfajuk bemutatásával. 
Minőségi műsorukkal az idei 
táncvilágkupán három elsősé-
get gyűjtöttek be.

Szeptember ötödike a számos 

szórakozási lehetőség mellett a 
mozogni vágyóknak is kedvez. 
Délelőtt tíz órától a felső park-
városi napközis táborban kerül 
sor az első „Érd utol” futóver-
senyre. A bajnokságra külön-
böző kategóriákban, háromféle 
távon lehet nevezni. A győz-

tesek komoly nyereményekkel 
térhetnek haza. 

A verseny ideje alatt és után 
a helyszínen egyéb programok 
szórakoztatják az érdeklődő-
ket, így például vegyes csapatos 
parkröplabda-bajnokság is lesz.  
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