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A programok helyszínei:
Szepes Gyula Művelődési Központ – Alsó u. 9.
Csuka Zoltán városi Könyvtár
felnőtt- és  gyermekkönyvtár – Hivatalnok u. 14.
zenei könyvtár – Alsó u. 27.
Magyar Földrajzi múzeum – Budai út 4.
Érd Aréna – Velencei út 39–41.

Érdi galéria – Alsó u. 2.



2 3

Kedves Érdi PolgároK!
TiszTelT vendÉgeinK!

városunk talán legkedveltebb, legizgalmasabb, legtöbb embert megmoz-
gató rendezvénye az Érdi napok és az Utcabál. Amikor Érd e hagyományos 
programsorozatának rendezvényeit ajánljuk figyelmükbe, tulajdonképpen 
magunkat ajánljuk. Egy dinamikusan fejlődő várost, Pest megye legnagyobb 
és legfiatalabb átlagéletkorú városát.
Ajánljuk Főterünket, az Érdi Napokat megnyitó Utcabál helyszínét, ahol min-
denki, gyerekek és felnőttek egyaránt megtalálhatják a kedvükre és ízlésüknek 
való szórakozás lehetőségét. Ajánljuk művelődési központunkat, amelyben 
színvonalas előadásokkal várjuk önöket. Ajánljuk a Városi Galériát értékes ki-
állításaival. Ajánljuk városi könyvtárunk könyvbemutatóit. Ajánljuk az Európá-
ban egyedülálló Földrajzi Múzeumot, ahol  kiállítások, előadások és filmbe-
mutató résztvevői lehetnek. És nem utolsó sorban ajánljuk az ófalusi Pincesort 
a szüreti mulatsággal, borainkkal, a kézművesvásárral. 
Ezekben a napokban megmutatjuk, milyen sokszínű város a mienk. Megmu-
tatjuk nemcsak az itt lakóknak, hanem az ország más tájairól hozzánk láto-
gatóknak. Érd az 1200-as évekre visszanyúló múlttal rendelkező település, 
amely az elmúlt években igazán fiatalos lendületet vett. Fejlődtünk, gyarapod-
tunk. virágzó kertvárossá lettünk. ezért is ajánljuk magunkat! Ajánljuk a re-
meknél remekebb éttermek ízeit, a Duna partjához közel megbúvó minaretet, 
a múzeumkert elmélyült és emlékező csendjét, kávéházaink nyugalmát. 
szeretettel várjuk hát programjainkra az Érdi napokon! Hisszük, hogy a kul-
túra közösséget teremt. Érd igazi közösség. ismerjen meg bennünket, legyen 
részese kulturális életünknek. Mert ahogy az író mondta bölcsen: „Az ünnep 
a közösség kezdete”. Ünnepeljen velünk!

T. Mészáros András
polgármester
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Szeptember 6. szombat, 15 órától

UTCABÁL
NAGYSZÍNPAD – Fő tér

15 óra  A ZOLLER együttes  
 műsora 
A zenekar zenei stílusa a pop-rock 
műfajába sorolható, melyben olykor 
elektronikus elemek is megjelennek. 
A zenekar tagjai: Bene István (basszusgitár), Csengeri Tomi (ritmusgitár), 
Csordás Daniella (ének/vokál), Koppendorfer Ádám (gitár), Uzonyi László 
(dob), Zoller Zsolt (ének, gitár, zongora),

16 óra MINDHALÁLIG OPERETT 
 OSZVALD MARIKA és CSERE LÁSZLÓ műsora

Oszvald Marika Jászai Mari-díjas színésznő, 
operetténekes. Csodálatos hangja, humoros 
alakításai és tánctudása a közönség kedven-
cévé tették. Csere László Jászai Mari-díjas 
énekes, játszott már szinte az összes klasz-
szikus revüoperettben, kiváló alakítások fű-
ződnek nevéhez táncoskomikus szerepekben, 
számos musicalfőszerepben is láthattuk.

17 óra GRYLLUS VILMOS  
 gyermekprogramja
Ki ne ismerné – kicsi és nagy, felnőtt és gyer-
mek – Gryllus Vilmos nevét? Számtalan szín-
házi, rádiós és televíziós műsor megálmodója, 
megteremtője, szereplője, aki dalaival oktat, 
tanít és megnyugtat minket rohanó hétköznap-
jainkban. dalaiból soha nem fogy el a fény, a 
hit és a szeretet.

18 óra WOLF KATI műsora
Bár gyakorlott előadó volt már, egy nagylemez-
zel a háta mögött, valójában mégis a magyar 
X-Faktor tehetségkutató műsorban tűnt fel 2010-
ben. Ő képviselte Magyarországot a 2011-es Eu-
rovíziós Dalversenyen Düsseldorfban, a Szerelem, 
miért múlsz? című dalával. 

18.45 óra OROSZLÁNTÁNC
 az Érdi shaolin wushu- és sportakrobatika-bemutatója

19 óra FLUOR TOMI műsora
Karácson Tamás, azaz Fluor Tomi zenéjében elein-
te az underground hiphop dominált, majd 2010-
től a populárisabb irányba fordulva a Mizu című 
slágerrel vált széles körben ismertté. Stílusában a 
rap, a hiphop és a dzsessz elemei ugyanúgy meg-
találhatóak, mint az elektronikus zene vagy az 
AutoTune-nal korrigált ének.

Szeptember 6. szombat, 9.30 órától

ÉRD-UTOL futóprogram a gáton.
Helyszín: a Termál Hotel Liget előtti parkolótól indulva a gát
Nevezés: 200 Ft/fő
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20 óra T. MÉSZÁROS ANDRÁS polgármester köszöntője

  A COMPACT DISCO koncertje
A Compact Disco magyar, 
elektronikus zenét játszó 
együttes, amelyet három 
különböző zenei hátterű 
muzsikus alapított. Ők kép-
viselték Magyarországot a 
2012-es Eurovíziós Dalfesz-
tiválon, Azerbajdzsánban.

21.30 óra TŰZIJÁTÉK

22 óra  A PUNNANY MASSIF koncertje
A Punnany Massif 2003 óta működő, pécsi hiphop zenekar. Négy lemezük 
jelent meg eddig. Az együttes a fesztiválok, nagyrendezvények kedvelt fel-
lépője. Rajongótáboruk több tízezres. Dalaik szövegorientáltak, muzsikájuk 
nem megszokott, s szerep jut a lemezjátszónak is.

24 óra AfTER PARTY A SPATENbEN

A MÚZEUMKERT SZÍNPADA

15 óra BOCSÁNAT! zenekar koncertje
Tagok: Vilmányi Benett gitár, Vilmányi Márk basszusgitár, Nagyfi Marcell 
dob. Mindhármuk élete a zene, és ezzel szeretnének hosszú távon fog-
lalkozni. A zenekar két éve alakult, többségében saját dalokat játszanak. 
Legutóbb a gyöngyösi „Szevasz” tehetségkutatón második helyen végeztek.

16 óra CSIGA ZSIGA  – a Nefelejcs Bábszínház műsora
A vidám, zenékkel 
tarkított történe-
tek elsősorban 
óvodás és kisisko-
lás gyerekeknek 
szólnak. Meséiket 
nagy marionett- és 
asztali bábokkal 
játsszák. Marék 
vero nika KiPPKoPP 
meséiből készített 
bábelőadásaikat 
minden gyermek ismeri.

17 óra  TÁNCBEMUTATÓ
 az Érdi Táncsport egyesület programja

 TÁNCPALÁNTÁK bemutatkozása
Érdet a táncosok és táncegyüttesek városaként is nevezhetjük, hiszen több 
műfajban számtalan csoport várja a táncolni szeretőket. A programban az 
együttesek pályakezdő, de már eredményesen szereplő csapataikat mutat-
ják be az utcabál közönségének.
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18 óra KISS COMPANY és barátai koncertje
Az érdi családi zenekar alkalomszerűen vendégekkel is kibővül. Repertoár-
juk széles skálán mozog, a dzsessztől a klasszikus muzsikáig terjed. Kon-
certjükre elsősorban latin zenékkel készülnek, de a közönségnek meglepe-
tés produkciókban is része lesz az este során.

19.30 óra CSOCSESZ zenés programja
A mulatós zene nagymeste-
rének tartják. zenélt lagzi 
lajcsi együttesében. 1999 
óta a népszerű és hatalmas 
sikereket elért dáridó, majd 
később a Szuperbuli című 
tévéműsor oszlopos tagja és 
állandó szereplője, de fellé-
pett számos európai színpa-
don is. 2001-ben Líra-díjjal 
ismerték el munkáját.

21.40 óra SZABÓ ÁDÁM műsora
Az érdi harmonika-
művész 2011-ben 
a Csillag születik 
műsorban szerepelt, 
s jutott a döntősök 
közé. 2013-ban az 
X-Faktorban tűnt fel 
és ezúttal hangjával 
is elvarázsolta a 
nézőket. 

15–18 óra  
KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁSOK
TexTilMUnKáK Tamas káné Jakab Mar-
git vezetésével. 
KeráMiAKÉszíTÉs Szűcs Magdolna 
irányításával.

Az utcabál helyszínén ÉLŐ SZoBRoK 
tűnnek fel és invitálnak mindenkit a 
programokra. illés Teofil és társai a pan-
tomim egy sajátos változatát művelik, 
színesítve az utcabáli hangulatot.

KirAKodóvásár – vidáMPArK
Az utcabál programjai ingyenesek. 
Helyszínek: városközponti sétány, múze-
umkert, Alsó utca

Szeptember 6. szombat 14 óra – Csuka Zoltán Városi Könyvtár, a Fő téren

A CSUKA ZoLTÁN 
városi KÖnYvTár 
és szolgáltatásai. 
Kitelepülés a sétáló-
utcába – a könyvtár 
és szolgáltatásainak 
népszerűsítése: felolva-
sás, könyvtári, helyis-
mereti ToTó, játékok, 
rejtvények, ismertetők, 
ingyenes beiratkozás, 
katalógusok használa-
ta, internet, könyvajánlók, játszóházi foglalkozások. Érd képekben: vetítés
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Szeptember 6. szombat 10–18 óráig, Szepes Gyula Művelődési Központ

KerTÜnK díszei – A Kertbarátkör 
terménykiállítása és kóstolója
A bemutatót megnyitja:  
T. MÉszáros András polgármester.
Közreműködik a Rosenbrücke Énekkar, 
karnagy Pálinkás Péter.  
A művelődési központban működő 
Kertbarát kör hagyományos program-
jára várja azokat, akik szívesen ismer-
kednének meg különleges növényekkel és ápolásukról is tájékozódnának.

Szeptember 6. szombat 11 óra Szepes Gyula Művelődési Központ

TesTvÉrvárosi KereKAszTAl
Érd testvérvárosaiból érkezett delegációinak találkozója, tájékoztatók  
a testvérvárosokban történt fejlesztésekről.

Szeptember 9. kedd, 16 óra, Magyar Földrajzi Múzeum

– A dUnA ForrásvidÉKÉn A FeKeTe-
ERDŐBEN – Tibád József fotókiállítása. Kö-
szöntőt mond: T. Mészáros András polgár-
mester. A kiállítást megnyitja: dr. Kubassek 
János múzeumigazgató A kiállítás megte-
kinthető december 30-ig.
– EGY CSEPPNYI DELTA – A Duna-delta 
bemutatása geográfus szemmel. Dr. Szilassi Péter (Szegedi Tudományegyetem, 
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, egyetemi docens) előadása.
– A DUNA SZEREPE ÉRD TÖRTÉNETÉBEN – Lehoczki Zsuzsanna (Magyar 
Földrajzi Múzeum, helytörténész) előadása
– Az előadások után a Duna-deltát bemutató film vetítése.

Szeptember 10. szerda 10 óra, Szepes Gyula Művelődési Központ

BABASZoBA-ÁTADÁS
A babaszobát a használóknak 
átadja: T. MÉSZÁRoS ANDRÁS  
polgármester
Az átadást követően a KEREKÍTŐ, 
a RINGATÓ, a BUKFENCToRNA 
és a MAsTers ovi csoportok mu-
tatkoznak be. A kedves faliképek-
kel, a megnyugtató környezettel a 
művelődési központ egy hívogató 
teret kívánt kialakítani a kicsiknek és szüleiknek. Szeretettel várjuk a foglalko-
zásokra az érdeklődő szülőket gyermekeikkel!

Szeptember10. szerda 10 óra, Csuka Zoltán  

Városi Könyvtár, gyermekkönnytár

isKolásoK KÉziKÖnYve – könyvbemutató.  
Vendég: Finy Petra író és Pásztohy Panka illusztrátor.

Szeptember 10. szerda 13 óra, Csuka Zoltán
Városi Könyvtár, gyermekkönyvtár 

ÍRÓ-oLVASÓ TALÁLKoZÓ Bosnyák Viktóriával. El ső 
ifjúsági regényét lányai és a maga örömére írta Tün-
dérboszorkány címmel (2003). A történet aztán tovább 
„élt” a Klott gatya, ne fárassz, és az Analfa visszatér 
című kötetekben. Majd meseregények sora következett. 
Számos műfordítás is fémjelzi munkásságát. Ő ültette 

át magyar nyelvre egyebek között Stephenie Mayer híres vámpírtörténeteinek, 
az Alkonyat sorozatnak a Hajnalhasadás című negyedik kötetét.
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Szeptember 10. szerda 18 óra, Csuka Zoltán
Városi Könyvtár, felnőttkönyvtár

KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ:  
dr. Urbán László: Érdi sajtótükör (1894–1973) 
Urbán Péter: Paradicsommadár (Novellák)

Szeptember 11. csütörtök 18 óra, Szepes Gyula Művelődési Központ

MÉszáros lászló  
festőművész emlék-
kiállítása. A tárlatot 
megnyitja Feledy Ba-
lázs művészettörténész. 
Hárfán közreműködik 
laukó olga. 
Mészáros lászló, az 
1985 óta Érden élt 
festőművész 2013 
augusztusában hunyt 
el. A realista szemléle-

tét expresszív látásmóddal árnyaló művész munkásságának állít emléket a 
tárlat. A kiállítás megtekinthető szeptember 28-ig.

Szeptember 12. péntek 10–12 óráig, Szepes Gyula Művelődési Központ

TerMÉszeTesen AnYATeJJel – AnYATeJes világnAP
Az anyatejes táplálás világnapja alkalmából beszélgetésekkel, filmvetítés-
sel, szoptatási szaktanácsadással, babaprogrammal várják a kismamákat.

Szeptember 12. péntek 17 óra, Csuka Zoltán Városi Könyvtár, zenei könyvtár

DZSESSZKoNCERT – Előadó a CBV Trió, melynek tagjai: Czírják Csaba 
(gitár), Varga Bendegúz (dob) és Bögöthy Ádám  (bőgő). Magukról írják: 
„Triónk három régi zenész ismerősből alakult. Műsorunkon a példaképeink 
előtti tisztelgésen kívül saját szerzeményeink is hallhatóak lesznek, melyek-
től remélhetőleg épp annyira fog a közönség is repülni, mint mi magunk!”

Szeptember 12. péntek 17 óra, Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár, felnőttkönyvtár

KÖzÖnsÉgTAlálKozó  
Jókai Anna Kossuth-nagydíjas íróval. 
szinte berobbant az irodalmi életbe 1966-
ban. A kortárs kritika realistaként, natura-
listaként értékelte. Művészete fokozatosan 
fejlődött abba az irányba, amelyet maga és 
a szakirodalom is „spirituális realizmusnak” 
nevezett el.
Az írónővel beszélget Urbán Péter
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Szeptember 12. péntek 18 óra Szepes Gyula Művelődési Központ

KEDVENC VERSEIM  
– KUBIK ANNA  
Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színművész verses estje.
A művésznő több budapesti 
színház után jelenleg a debre-
ceni Csokonai Nemzeti Szín-
ház tagja. A színházi szak-
irodalom a hagyományokat 
megtestesítő játékát, sokoldalú 
művészi munkásságát emeli 
ki színészi munkája elisme-

réseként.  Az évek során a drámairodalom számtalan nagy szerepeinek 
emlékezetes megformálásáért tapsolhatott neki a közönség. ezen az estén 
a résztvevők bensőséges eseményen vehetnek részt, a művésznő megosztja 
a közönséggel a hozzá közel álló verseket. Belépőjegy: 500 Ft Kérjük, ha 
teheti jegyét elővételben vegye meg.

Szeptember 13. szombat 10–18 óráig, Szepes Gyula Művelődési Központ

KAKTUszKiállíTás a Kern Péter 
Kaktuszkör szervezésében – kü-
lönleges kaktuszok, pozsgások, 
orchideák kiállítása és vására.  
A bemutatót megnyitja  
dr. solTi ádáM biológus.
A Kaktuszkör eddigi működése 
során mind rendezvényeivel, mind 
előadásaival sokat tett azért, hogy e 
különleges növényeket megismertes-
se és megszerettesse az érdiekkel. 

Szeptember 13. szombat,
12 órától, Ófalu

szÜreTi MUlATság
12 óra  Lovas kocsis felvonulás indul a Hamzsabég térről fúvószene- 
 karral és néptáncosokkal a városközpontot érintve 
14.30 óra A Termál Hotel Liget előtt tánc, majd zenés felvonulás  
 a Pincesorra
15 óra Szőlőáldás a Szent Donát-szobornál
 Hagyományőrző szőlőfeldolgozás, szőlőtaposás, mustkóstolás
16 óra  Vidám szüreti műsorok a Pincesor színpadán
18.30 óra Szabó Ádám harmonikaművész koncertje
19.30 óra Utcabál a Pincesoron élő zenével
Napközben: kézművesvásár, aszfaltrajzverseny, a szüret szépe megválasztása

Érd Aréna (sportcsarnok)

Az érdi kézilabda  
képekben – kiállítás 

Városi Galéria

A VUdAK csoport Úton című kiállítása augusztus 15-től látható. Szeptember 
5-én 17.30 órakor bemutatkozik a VUdAK irodalmi szekciója.

Kiadta: Szepes Gyula Művelődési Központ – Felelős kiadó: Szedlacsek Emília igazgató


