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Az önkormányzati nagyszínpad 
az Érdi Napok rendezvényso-
rozat keretében az érdi önkor-
mányzat és a városi televízió 
támogatásával egy nagyszabású 
eseménynek, a nap legjelentő-
sebb produkciójának is helyt 
adott, melyre este fél 9-kor került 
sor. Az érdi Guinness-rekord-
kísérlet, miszerint tanuljunk 
legtöbben egyszerre táncolni, 
az első ilyen jellegű kezdemé-
nyezés volt Magyarországon. 
Tánccal kapcsolatos rekord 
ugyan már van – például idő-
rekord, mivel Oroszlányban 48 
órán át tanultak szakadatlanul 
táncolni –, de ebben a kategó-
riában ez idáig nem került sor 
ilyen akcióra.

A rekordkísérletre egész 

délután lehetett regisztrálni. 
A résztvevők megkülönböz-
tetésül egy zöld karszalagot 
kaptak. Az esemény házigaz-
dája Fésűs Nelly művésznő 
volt. A kísérlet a 4 for Dance 
táncegyüttes vezénylésében 
zajlott, akik három műsorral 
is kedveskedtek az egybegyűl-
teknek.

Az érdiek nagy érdeklődést 
mutattak a kezdeményezés 
iránt, és a hivatalos számadat 
szerint – amelyet Sebestyén 
István, a magyarországi rekord-
koordinátor hitelesített – 700 
plusz-mínusz 100 fő táncolt 
együtt szombat este több mint 
5 percig. A szervezők becslése 
szerint, mivel a későbbiekben 
kiderült, hogy nem mindenki 

regisztrált, akár 1000-1100-an is 
összegyűlhettek.

Farkas Tibor, a táncszínpad 
és a rekordkísérlet rendezője: 

– Megítélésünk szerint egy 
nagyszerű este volt. Összesen 
211 táncos lépett színpadra. 
A közönség fantasztikus volt, a 
rekordkísérleten nagyon sokan 
voltak. Nagyon örülök az ered-
ménynek, sikerült az első érdi 
rekordot felállítani. Úgy gondo-
lom, az egész délután a tervek 
szerint zajlott, végig nagyszámú 
közönség előtt. A rendező csa-
pat és a fellépők is a maximu-
mot hozták. Ha lehetőségünk 
lesz rá, a táncszínpadból hagyo-
mányt szeretnénk teremteni, 
azt hiszem, jól vizsgáztunk, és 
a közönség is igényli ezt. K. R.

Egyszerre tanultunk táncolni

Zsúfolásig megtelt a nagyszínpad elõtti terület
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Szeptember 22-ig
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Irodalmi séta Érden – rendhagyó 
irodalomórák iskolásoknak.
Találkozás Bíró Andrással, Büki 
Attilával és Kóka Rozáliával. 
(Előzetes egyeztetés szükséges 
a könyvtárosokkal)

Szeptember 12., szombat
Ófalu
Szüreti mulatság
12 óra: gyülekezés a II. Lajos 
emlékművénél
12.30 óra: szüreti felvonulás 
fúvószenekarral és 
néptáncosokkal. 
Helyszín: Pincesor–Fő út– Felső 
utca–művelődési központ–Alsó 
utca–Szántó utca–Mecset utca–
Pincesor
14 óra: szőlőáldás a Szent 
Donát-szobornál
14.30 óra: hagyományőrző 
szőlőfeldolgozás 
szőlőtaposással és 
mustkóstolással
15.30 óra: műsorok  
a nagyszínpadon
Fellépők: horvát, szerb, 
sváb, lengyel, bolgár, magyar 
néptánccsoportok; székely és 
német népdalkörök.
20 óra: utcabál a Pincesoron, 
élőzenével.

Szeptember 16., szerda
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Könyvtárnap
Testvérvárosunk, Léva 
könyvtárának részvételével
10–14 óráig: (zenei könyvtár) 
A Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete zenei szekciójának 
tanácskozása
14–17 óráig: Testvérvárosi 
könyvtárak bemutatkozása: 
Léva, Érd
17 óra: Érd 30 éve város 
– helytörténeti kiállítás 
megnyitója és a helytörténeti 
pályázat eredményhirdetése

Szeptember 17., csütörtök 
16 óra
Magyar Földrajzi Múzeum
Emlékezés Balázs Dénesre 
születésének 85. évfordulóján
Martinovich Sándor: Emlékezés
Balázs Dénesre – Hátizsákban 
kamerával című film vetítése
19 óra
Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Tóth-Máthé Miklós: Én, Károli 
Gáspár
A debreceni Csokonai Színház 
vendégjátéka
18 óra
Koszorúzás Balázs Dénes 
sírjánál, az Ercsi úti temetőben

Szeptember 18., péntek
19 óra
Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Hauser Adrienne 
zongoraművész koncertje
 
Szeptember 19., szombat
Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Lengyel nap
Emlékezés a lengyel 
menekültek 70 évvel ezelőtti 
befogadására.
15 óra: 
Magyar Földrajzi Múzeum kertje
Koszorúzás Teleki Pál  
szobránál
15.30 óra: 
Kapronczay Károly prof. 
előadása Varga Béla és a lengyel
menekültek címmel (városi 
könyvtár)

Szeptember 20., vasárnap
16 óra
Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Úgy szöknek az évek…
Nótaműsor. 
Az Érden élő Madarász Katalin 
előadóművész köszöntése 75. 
születésnapja alkalmából.
Vendégek: Tarnai Kiss László, 
Kolostyák Gyula, Farkas Rozika. 
Kísér: Berki Béla és zenekara.

Az Érdi Napok további programja


