
Kedves Érdi Barátaim!

Hagyományos rendezvénysorozata városunk-
nak az Érdi Napok, amikor sok-sok kulturális 
–és tudományos programmal, zenével, tánc-
cal, finom ételekkel és italokkal együtt azt ün-
nepeljük, hogy érdiek vagyunk. Mi, akik büsz-
kék vagyunk városunkra, mi, akik örömmel 
találkozunk másokkal, ismerősökkel és isme-
retlenekkel, mert tudjuk, hogy a közösség ün-
nep is egyben. Az összetartozás ünnepe.

Idén is az Utcabál nyitja az Érdi Napokat szeptember 7-én, s ezt követően két hétig 
tart – különböző helyszíneken, változatos programokkal.   
Ezekben a napokban mindenki: gyerekek és felnőttek megtalálhatják az ízlésüknek 
megfelelő szórakozás lehetőségét. A könnyűzenétől a komolyzenéig, a színielő-
adástól a tudományos konferenciáig, a képzőművészeti kiállítástól a sportrendez-
vényekig mindenki megtalálhatja a kedvére valót. Mert Érd sokszínűséget kínál. 
Megmutatja arcát nem csak az itt lakóknak, hanem az ország különböző szegletei-
ből hozzánk látogatóknak. Érd az ország egyik legfiatalabb átlagéletkorú, ugyanak-
kor az 1200-as évekre visszanyúló múlttal rendelkező települése. És mint ilyen, az 
elmúlt években igazán fiatalos lendületet vett városunk.

Kívánom valamennyiüknek, hogy érezzék nagyon jól magukat, élvezzék a színvona-
las programokat. És ha bort kóstolnak, egy pohárral igyanak városunkra is, emeljék 
poharukat Érdre!

    T. Mészáros András
    polgármester

ÉRDI NAPOK 
2013. SZEPTEMBER 6 - 19. 

KULTURÁLIS ÉS 
T U D O M Á N Y O S 
F E S Z T I V Á L



FŐTÉR 
szeptember 7.  

Központi Utcabál
14.00 Táncvarázs 
Jamland Tánciskola, Érdi Tánc Sport Egyesület, Érdi Torna Club, 
Bonton Tánc Sport Egyesület 

16.00 Molnár Trió 
Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész triója 13 éve szórakoz-
tatja a közönséget Magyarországon és külföldön egyaránt! Reperto-
árjukon szinte minden megtalálható, így a hagyományos harmoni-
kás műfajokon kívül olyan zenei irányzatokat is bemutatnak, melyek 
eddig nem voltak hallhatók harmonikán.

17.30 ABSZ zenekar 
A 10 éves zenekar az Illés, Fonográf, Tolcsvay, Bojtorján „műhely” 
dalait tűzte zászlajára. Unplugged jellegű vokális hangzás jellemzi az 
együttest. Erre az alkalomra a ritmus-szekciót a Bojtorján egykori 
dobosa, Barna Zoltán Csibi támogatja.

19.00 T. Mészáros András  
polgármester köszöntője

19.05 WASTAPS együttes 
A 70-es, 80-as évek sikeres funk-rock bandája 2011-ben újra ösz-
szeállt. Koncertjeiken két új lemezük dalai és régi, ismert funky és 
soul nóták feldolgozásait játsszák.

20.45 Ezüst Patak zenekar
Az Ezüst-Patak zenekar a magyar népdalokat ötvözi a rockzene 
klasszikus és újszerű elemeivel. Modern elektronikus hangzásvi-
lágukkal jól megférnek az autentikus népi muzsika elemei, mely 
a kizárólag rájuk jellemző „urban folk & roll” stílus megszületését 
eredményezte.

22.30 Mistery Gang koncert
A 3 kivarrt vagány által 1998-ban alakított power trió, első fellé-
péseiktől kezdve sikítozó tinik és kortalan jampik gyűrűjében talál-
ta magát, sikert sikerre halmozott a hazai piacon és ezt követően 
magyar zenészekként az egész világgal megismertették, több ezer 
koncerten keresztül a magyar rockabillyt. A zenekar ebben az évben 
ünnepli fennállásának 15. évét.

24.00 Tűzijáték

16.00-22.30 Dobd Fel Magad
Minden technikai átállás alatt a Dobd Fel Magad 2013 Animátor 
csapata Gólyalábakon, rugólábakon, karneváli jelmezben előadott 
látványos produkciói.

14.00 – 19.00 
A Városi Könyvtár pavilonjában felolvasás, könyvtári-, helyismereti 
TOTÓ, játékok, rejtvények, ismertetők, ingyenes beiratkozás, kataló-
gusok használata, internet, könyvajánlók, Érd képekben: vetítés

szeptember 15. 
11.00 „Főtéri zene” 
a Lukin László Zeneiskola fúvószenekarával

PARKVÁROSI  
NAPKÖZIS TÁBOR

szeptember 7. 
11.00 Érd utol futónap és parkröplabda bajnokság 

SZEPES GYULA  
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

szeptember 6. 
18.00 Miénk a pillanat!
a Sásdi László Fotóműhely (Budaörs), a Réti Pál Fotóklub (Csepel) és 
a Duna-Art Fotóklub (Érd) kiállításának megnyitója.

szeptember 7. 
9.00 Testvérvárosi találkozó
Kerekasztal beszélgetés „2013 a Polgárság Európai Éve” jegyében
Az uniós állampolgárok értékeinek és jogainak, valamint mindazon 
lehetőségeknek a tudatosítása, melyet az Európai Unió biztosít. Az 
állampolgári részvétel előmozdítása az EU demokratikus életében. 

10 –18 óráig Kertünk díszei
 A Kertbarátkör terménykiállítása és kóstolója.

szeptember 9. 
19.00 Csokonai Vitéz Mihály:  

Karnyóné s két szeleburdiak. 
(a Budapesti Színműhely ea.) Az előadásra 600.- Ft-os belépőjegy 
igényelhető a Művelődési Központban.

szeptember 13. 
18.00 Dúdold velünk!
Ki ne szeretne édes dallamokat dúdolni, amikor jó kedve van vagy 
esetleg bús! Erre valók a slágerek! Gergely Róbert és Némedi-Varga 
Tímea invitálja Önöket egy kellemes randevúra a dallamok segítsé-
gével. Dúdold velünk – ÉRD!
Az előadásra ingyenes belépőjegy igényelhető a Művelődési Köz-
pontban.

szeptember 14.
 15. 10 – 18 óráig Kaktuszkiállítás
 A Kern Péter Kaktuszkör szervezésében különleges kaktuszok, 
pozsgások, orchideák kiállítása és vására.

CSUKA ZOLTÁN  
VÁROSI KÖNYVTÁR

szeptember 13. 

18.00 Bíró András:  
Hűséges barát.  
Történetek a kutyáról.
Könyvbemutató

VÁROSI GALÉRIA 
szeptember 13. 

17.00 Bélyeges téglák kiállítása megnyitó 
A Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete néhány lokálpat-
rióta jóvoltából 2009 óta felkutatja, megőrzi, katalogizálja és kiad-
ványba rendezi ipartörténetünk – többek között az érdi téglagyárban 
készített téglák - agyagba égetett múltját. 
A kiállítás megtekinthető: 2013. szeptember 20-ig

18.00 V. Érdi Művésztelep kiállítás megnyitó
Bemutatjuk Aknay János, Eőry Emil, feLugossy László, Hudák Mari-
ann, Kalocsai Enikő, Karsch Manfred, Kéri Mihály, Kovács Johanna, 
Puha Ferenc, Sz.Varga Ágnes, Wrobel Péter munkáit. 
Köszöntőt mond T. Mészáros András polgármester. 
A tárlatot megnyitja: Novotny Tihamér, művészettörténész. 
A kiállítás megtekinthető: 2013. szeptember 30-ig.

MAGYAR FÖLDRAJZI
MÚZEUM 

szeptember 17. 
11.00 Balázs Dénes  

Tudománytörténeti Konferencia 
A konferencia célja a kortársak, kollégák, munkatársak, pályatársak 
nézőpontjából bemutatni azt a sokoldalú, tudományos életművet, 

mely Balázs Dénes munkássága révén 
egyedülálló szellemi öröksége a ma-
gyar földrajztudománynak. Az életmű 
kimagasló értékeinek felmutatása lehet 
a legméltóbb megemlékezés az álta-
la alapított Magyar Földrajzi Múzeum 
fennállásának 30. évfordulója alkalmá-
ból. A Magyar Földrajzi Társaság és Érd 
Megyei Jogú Város közös kitüntetését, 
a Teleki Sámuel érmet Dr. Gábris Gyula 
a Magyar Földrajzi Társaság elnöke és  
T. Mészáros András polgármester adja át

16.30 „Hátizsákkal és bakancsban a Föld 
körül” c. Balázs Dénes életét és munkás-
ságát bemutató kiállítás megnyitója. 

A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága és a debreceni 
Déri Múzeum támogatásával valósult meg

17.00 Cséke Zsolt: Az én Benyovszkym c. film-
jének bemutatója

A filmet és az alkotót méltatja Dr. Kubassek János múzeumigazgató

szeptember 19. 

17.00 Sándorfalvi László: Mezőföld természeti 
csodái c. fotókiállításának megnyitója. 
Köszöntőt mond Segesdi János Érd MJV alpolgármestere

17.30 Somorjai Ferenc: Magyarország útikalauz 
c. kötetének bemutatója

Az útikönyvet bemutatja Farkasvölgyi Frigyesné, a Medicina - Pa-
noráma Kiadó igazgatónője. A bemutató során a Panoráma Kiadó 
könyvei 40 %-os kedvezménnyel vásárolhatók meg

18.00 Dr. Kubassek János: Hazánk turisztikai 
értékei Somorjai Ferenc Magyarország 
útikönyve tükrében, avagy népszerű és 
rejtőzködő úti célok szülőföldünkön
Vetítettképes előadás

ÓFALU PINCESOR
szeptember 14.  

Szüreti mulatság és  
kézműves vásár

12.00 Felvonulás csikósokkal, lovas kocsikkal.

12:40 Szüreti Mulatságra csalogató műsor a 
Főtéren 

14.30 Szőlőáldás a Szent Donát szobornál. 
Hagyományőrző szőlőfeldolgozás, szőlőtaposás, ingyenes mustkós-
toltatás

15.30 Kulturális műsorok a Pincesor  
nagyszínpadán

19.00 Utcabál élő zenével  
Közben: sajt-bor és kézműves vásár

Szüret Szépe választás, aszfaltrajzverseny, tombola.


