
Az ünnep a közösség kezdete. Ünnepeljünk hát együtt!
T. Mészáros András, Tomka Lilla és Wolf Katalin ajánlója  3. OLDAL
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 „S zínezd újra az életet, ha megfakulna”
Az Érdi Napok szeptember 3-án, a 

főtéren, az ÉNFESZT-tel nyitja meg 
egyhetes programsorozatát. A feszti-
vál főattrakciója a Magna Cum Laude 
(képünkön) koncertje lesz. A szervezők 
akár az együttes címben szereplő dal-
szövegét is választhatták volna mottó-
jukul, ugyanis elhatározták, hogy a 
változó időkhöz és igényekhez igazít-
ják az Érdi Napok arculatát és prog-
ramkínálatát. A szombati ÉNFESZT-
en például két színpadon is, olyan nép-
szerű magyar együttesek és DJ-k lép-
nek színpadra, mint a MARY POPKIDS, 
a ZAPOROZSEC, a MAGASHEGYI UN-
DERGROUND, a már említett MAGNA 
CUM LAUDE, a ZUBOLY, VIDA G. & 
HANZE, INFRAGANDHI valamint a 
BUDAPEST BURLESQUE. És ahogy 
Tomka Lilla diákpolgármester írja 
ajánlójában: „ha mindenki, aki teheti, 
eljön szeptember első szombatján, ak-
kor együtt is megmutathatjuk, milyen 
nagyszerű, színes város is a miénk!”

 Részletes program a 12-13. oldalon

10 éve megyei jogú város Érd

Különleges születésnapot ünneplünk idén az Érdi Na-
pok fesztiválján: tíz esztendeje, hogy Érd megyei jogú 
város lett. Az évfordulót hatalmas tortával és tűzijá-
tékkal ünnepli majd a város, mi pedig azzal, hogy visz-
szaidézzük e tíz év eseményeit.  7. OLDAL

Jazz napok: két hely, öt koncert

Az immár második alkalommal megrendezésre kerü-
lő Érdi Jazz Fesztiválnak idén a Főtér és a Városi 
Könyvtár ad otthont. Fellép a Dresch Vonós Quartet, a 
Gáspár Károly Trió, a László Attila Quartet, a Ho� beat 
Zenekar és a Malko Teatro.   8–9. OLDAL

Szüreti mulatság a Pincesoron

A szüreti hagyományokat felelevenítő rendezvényt 
idén immár tizedik alkalommal rendezik meg Ófalu-
ban. Az esemény az Érdi Napok záró rendezvénye is 
egyben. Lesz szőlőtaposás, mustkóstoló és persze 
hajnalig tartó mulatság.    19. OLDAL

Info:
06/20 55-09- 222
06/23 365-357

www.elhousenyelviskola.hu

38
69

43
38

95
79

38
96

87



2 | 2016. augusztus 31. |    közérdekű

A képviselők fogadóórája
1.  ANTUNOVITS ANTAL (FIDESZ–KDNP)
 06-20-259-2555
 antunovits.antal@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

2.  SIMÓ KÁROLY (FIDESZ–KDNP)
 06-20-564-4276
 simo.karoly@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

 
3.  MÓRÁS ZSOLT (FIDESZ–KDNP)
 06-20-280-8197
 moras.zsolt@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

4.  DR. BÁCS ISTVÁN (FIDESZ–KDNP)
 06-23-522-313
 bacs.istvan@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

5.  TEKAUER NORBERT (FIDESZ–KDNP)
 06-20-914-4037
 tekauer.norbert@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

6.  KOPOR TIHAMÉR (FIDESZ–KDNP)
 06-30-211-1963
 kopor.tihamer@erdi� desz.hu
Minden hónap első hétfőjén 17–18 óráig, 
Jószomszédság Könyvtár, Sárd u. 35.

7.  DONKÓ IGNÁC (FIDESZ–KDNP)
 06-20-571-1063
 donko.ignac@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

8.  DEMJÉN ATTILA (FIDESZ–KDNP)
 06-20-569-9243
 demjen.attila@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

9.  FÜLÖP SÁNDORNÉ (FIDESZ–KDNP)
 06-20-513-7218
 fulop2004@freemail.hu
Telefonon történő egyeztetés alapján 
minden hónap második csütörtökén, 
18–19 óra között, Összefogás Egyesület 
Székháza, Alsó u. 8.

10.  KÉRI MIHÁLY (FIDESZ–KDNP)
 06-20-800-9079
 keri.mihaly@erdi� desz.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

11.  DR. VERES JUDIT (FIDESZ–KDNP)
 06-30-962-6292
 veres.judit@erdi� desz.hu
Telefonos egyeztetés alapján, minden 
hónap harmadik hétfőjén, 18–19 óra 
között a Polgárok Házában.

12.  SZABÓ BÉLA (FIDESZ–KDNP)
 06-30-827-3467
 szabo.bela@erdi� desz.hu
Telefonos egyeztetés alapján, a 
Parkvárosi Közösségi Házban, 
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 206–208.

CSORNAINÉ ROMHÁNYI JUDIT 
(MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-30-986-8808
 cs.romhanyi.judit@gmail.com
Telefonon vagy e-mailen történő 
egyeztetés szerint.

DR. CSŐZIK LÁSZLÓ (2030)
 06-30-268-3852
 csozik@csozik-szala.hu
Telefonos megkeresés vagy e-mail alapján 
folyamatosan.

DR. HAVASI MÁRTA (MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-30-683-7509
 havasi.marta.erd@gmail.com
Előzetes egyeztetés szerint.

PULAI EDINA (JOBBIK)
 06-70-374-8877
 pulai.edina@jobbik.hu
Telefonon történő egyeztetés szerint.

SZŰCS GÁBOR (MSZP–DK–EGYÜTT)
 06-20-399-6227
 szgabor@mszp.hu, szucsgabor.erd@gmail.com
Telefonon mindennap, személyesen 
minden szerdán 15–20 óra között 
a Mária utca 22-ben.

Az országgyűlési képviselő fogadóórája
DR. ARADSZKI ANDRÁS (FIDESZ–KDNP)
 06/20-462-6714 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Minden hónap első csütörtökén 17 és 19 óra között a Polgárok Házában.

Az alpolgármesterek fogadóórája
SIMÓ KÁROLY
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelent-
kezés a 06-23-522-
313-as telefonszámon.

DR. BÁCS ISTVÁN
Keddi napokon a 
Polgármesteri 
Hivatalban.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-313-
as telefonszámon.

TÓTH TAMÁS
Keddi napokon.
Előzetes bejelentke-
zés a 06-23-522-369-
es telefonszámon.

A polgármester fogadóórája
T. MÉSZÁROS ANDRÁS
Minden kedden a Polgármesteri Hivatalban 9–11 óráig.
Előzetes bejelentkezés a 06-23-522-313-as telefonszámon.

A diákpolgármester fogadóórája
TOMKA LILLA, I� úsági Önkormányzat

 06-20-534-5957
Minden hónap utolsó hétfőjén 15 órától, telefonos egyeztetés alapján.

HIVATALOK
POLGÁRMESTERI HIVATAL
2030 Érd, Alsó u. 1–3.
Központi telefon: 06-23-522-300; 
Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301; 
E-mail: onkormanyzat@erd.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 13.00–18.30, 
szerda 8.00–12.00 és 13.00–16.30.
www.erd.hu

ÉRDI JÁRÁSI HIVATAL
2030 Érd, Budai út 10.
Telefon: 06-23-522-300; E-mail: 
jarasihivatal@erd.pmkh.gov.hu

OKMÁNYIRODA
2030 Érd, Budai út 8.
Telefon: 06-23-522-334; E-mail: 
okmanyiroda@erd.pmkh.gov.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 7.00–17.00, 
kedd 8.00–18.00, szerda 8.00– 
20.00, csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00.

KORMÁNYABLAK
2030 Érd, Budai út 24.
Telefon: 1818 (kék szám); E-mail: 
ugyfelszolgalat@pmkh.hu; Ügyfél-
fogadás: hétfő 7.00–17.00, kedd 
8.00–18.00, szerda 8.00–20.00, 
csütörtök 8.00–18.00, 
péntek 8.00–16.00.

SZOLGÁLTATÓK
ÉRD ÉS TÉRSÉGE VÍZKÖZMŰ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2
Telefon: 06-23-521-751; E-mail: 
ugyfelszolgálat@erdvizmuvek.hu; 
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd-szerda-csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00.
www.erdivizmuvek.hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKKEZE-
LÉSI NONPROFIT KFT.
2030 Érd, Sas u. 2.
Telefon: 06-23-522-600; E-mail: 
eth@eth-erd.hu; Ügyfélfogadás: 
hétfő 8.00–20.00, szerda 8.00– 
16.00, péntek 8.00–12.00.
www.eth-erd.hu

ÉRDI KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ 
INTÉZMÉNY
2030 Érd, Fehérvári u. 69
Telefon: 06-23-365-610; 
E-mail: titkarsag@ek� .hu
www.ek� .hu

ÉRD ÉS TÉRSÉGE CSATORNASZOL-
GÁLTATÓ KFT.
2030 Érd, Felső u. 2.
Telefon: 06-23-521-591; E-mail: 
ugyfelszolgalat@erdicsatornamu-
vek.hu
Ügyfélfogadás: hétfő 8.00–20.00, 
kedd, szerda, csütörtök 7.30–15.00, 
péntek 7.00–13.00.
Hibabejelentés: 06-23-365-921 és 
06-23-500-000
www.erdicsatornamuvek.hu

GYEPMESTER
Telefon: 06-30-900-1837

HATÓSÁGOK
BUDAÖRSI JÁRÁSI BÍRÓSÁG
2040 Budaörs, Koszorú u. 2.
Központi telefonszám: 06-23-
420-336, 06-23-420-337; E-mail: 
birosag@budaors.birosag.hu 
Bírósági vezetők ügyfélfogadási 
rendje: minden hónap első hétfőjén 
9.00–11.00 óráig előzetes bejelent-
kezés alapján. A kezelőirodák ügyfél-
fogadási rendje: hétfőn 9.00–12.00 
és 13.00–15.30, szerda-péntek 
9.00–11.00. Panasznapi ügyintézés: 
minden hétfő 9.00–11.00. Illeté-
kességi terület: Budapest Környéki 
Törvényszék.

ÉRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
2030 Érd, Felső u. 4.
Telefon: 06-23-365-007, 
06-23-365-041

ÉRD KATASZTRÓFAVÉDELMI 
KIRENDELTSÉG
2030 Érd, Fehérvári u. 79/A.
Telefon: 06-23-524-570; 
E-mail: erd.kk@katved.gov.hu

ÉRDI POLGÁRŐRSÉG
Ügyelet 0–24 óráig
Telefon: 06-30-621-2596, 
06-30-621-2597

SZOCIÁLIS
INTÉZMÉNYEK
SZOCIÁLIS GONDOZÓ KÖZPONT
2030 Érd, Budai út 14.
Telefon: 06-23-520-362; E-mail: 
kozpont@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT
2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
Telefon: 06-23-232-249; 
E-mail: jaras@szocgond.hu
www.szocgond.hu

CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2030 Érd, Vörösmarty u. 31.
Telefon: 06-23-362-240; 
E-mail: szolgalat@szocgond.hu
www.szocgond.hu

HABILITÁCIÓS KÖZPONT
2030 Érd, Hivatalnok u. 42.
Telefon: 06-23-365-192; 
E-mail: habilitacio@szocgond.hu
www.szocgond.hu

IDŐSEKET ELLÁTÓ KÖZPONT
2030 Érd, Topoly u. 2
Telefon: 06-23-375-185; 
E-mail: idosotthon@szocgond.hu
www.szocgond.hu
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Az  ünnep a közösség kezdete
Városunk egyik legkedvel-

tebb, legizgalmasabb, leg-
több embert megmozgató 
rendezvénye az Érdi Napok. 
Amikor városunk e hagyo-
mányos programsorozatá-
nak rendezvényeit ajánljuk 
figyelmükbe, tulajdonkép-
pen magunkat ajánljuk. Egy 
dinamikusan fejlődő várost, 
Pest megye legnagyobb és 
legfiatalabb átlagéletkorú 
városát.

Ahogy fejlődik a város, 
ahogy lépésről-lépésre vál-
tozik a külső, úgy változik 
szép lassan a belső is. E vál-
tozás egyik jele az utcabál új 
neve: ÉNFESZT.  Évek óta a 
Főtér ad otthont ennek az 
egész napos programsoro-

zatnak, s a szervezők ebben 
az évben igazán kitettek ma-
gukért, hiszen a gyerekektől 
felnőttekig mindenki megta-
lálhatja a szívének kedves 
programot. Jó szívvel aján-
lom hát az ÉNFESZT külön-
böző koncertjeit, gyerek-
programjait, a Magyarok 
Vására által kínált míves 
portékákat. S ajánlom az 
Érdi Napok hetének vala-
mennyi programját, művelő-
dési központunkat, amely-
ben mindig színvonalas elő-
adások várják Önöket. Aján-
lom a Városi Galériát, ahol 
Brunner László fotóművész 
Jazz portrék kiállítása nyí-
lik meg szeptember 8-án. Vá-
rosi könyvtárunk könyvbe-

mutatóit, koncertjeit, az Eu-
rópában egyedülálló Föld-
rajzi Múzeumot, ahol tudo-
mányos konferencia, kiállí-
tások és filmbemutatók 
résztvevői lehetnek. Aján-
lom az Érdi Jazz Napokat és 
nem utolsósorban az Érdi 
Napok záróeseményét, a 
szüreti mulatságot az ófalusi 
Pincesoron. 

Igen, ilyen sokszínű város 
a mienk! Érd az 1200-as 
évekre visszanyúló múlttal 
rendelkező település, amely 
az elmúlt években igazán 
fiatalos lendületet vett. Fej-
lődünk, gyarapodunk! 

„Az ünnep a közösség kez-
dete.” Ünnepeljünk hát 
együtt! Mi, akik büszkék va-

gyunk városunkra, mi, akik 
örömmel találkozunk má-
sokkal, ismerősökkel és is-
meretlenekkel, mert tudjuk, 
hogy a közösség ünnep is 
egyben. Az összetartozás 
ünnepe. Kívánom valameny-
nyiüknek, hogy érezzék na-

gyon jól magukat! És ha bort 
kóstolnak, egy pohárral 
igyanak az idén tízéves me-
gyei jogú városra is, a mi vá-
rosunkra! Emeljük poharun-
kat Érdre!

T. Mészáros András
polgármester

Színezd újra
Ezt énekli egyik legismer-

tebb dalában a Magna Cum 
Laude, a szeptember 3-ai 
ÉNFESZT sztárzenekara. 
Ez az idézet jutott elsőre 
eszembe, amikor megkap-
tam a felkérést, hogy írjak 
néhány gondolatot az idei 
érdi fesztiválról. Hiszen az 
eddig Utcabálként ismert 
napot, Érd kulturális életé-
nek egyik kiemelkedő és leg-
népszerűbb napját is „újra-
színezték” a szervezők.

Nemcsak a fellépők – a 
Magna mellett a Magashegyi 
Underground, a Mary 
Popkids, a Zaporozsec és a 
Múzeumkertben a zenét haj-
nalig nyomó DJ-k –, hanem a 
„körítés” is újdonság. A dél-
előtt egy „mini gyereknap” 
lesz, kézműves foglalkozá-
sokkal, játszóudvarral, já-
tékkastéllyal, pónilovaglás-
sal, légvárakkal és csúsz-
dákkal. Délután 3-kor pedig 
elkezdődik a hajnalig tartó 
buli a már említett zeneka-
rokkal! És aminek kifejezet-
ten örülök: eltűnnek a bóvli-
árusok, és helyüket a minő-
ségi árukat kínálók veszik 
át. Akik voltak az érdi Gye-
reknapon, már tapasztalhat-
ták a különbséget…

Ezért is csatlakozott jó 
szívvel az Ifjúsági Önkor-
mányzat egy jótékonysági 
akcióval az Érdi Napok ren-
dezvénysorozathoz. A „Pó-
zolj, fotózz, segíts!” elneve-
zésű kezdeményezésünkkel 
két érdi, elhagyott állatokat 
megmentő szervezet támo-
gatása volt a célunk, és mind 
diákpolgármesterként, mind 
érdi fiatalként büszke va-
gyok rá, hogy sok embert si-

került a jótékonysági akció 
mögé állítani. Ezúton is kö-
szönöm azoknak, akik vet-
ték a fáradságot és eljöttek 
Érd Főterére, hogy ott egy 
fotót készítsenek magukról, 
barátaikról, így segítve a két 
állatvédő szervezetet. Hi-
szen minden egyes fotó 1 kg 
kutyatápot jelent a gazdi 
nélkül maradt kutyusoknak. 
Azt pedig, hogy mennyi tá-
mogatás jött össze az állat-
barát érdiek jóvoltából, min-
denki megtudhatja az ÉN-
FESZT-en, 21 órakor, a tűzi-
játék előtti ünnepélyes át-
adáskor. Elárulom: nem ke-
vés…

Amikor egy évvel ezelőtt 
megalakult az első érdi Ifjú-
sági Önkormányzat, azzal a 
reménnyel kezdtük el a mun-
kát, hogy a magunk lehető-
ségeivel mi, érdi fiatalok is új 
színt vihetünk Érd életébe. 
Remélem, sikerrel jártunk… 
És ha mindenki, aki teheti, 
eljön az ÉNFESZT-re szep-
tember első szombatján, ak-
kor együtt is megmutathat-
juk, milyen nagyszerű, szí-
nes város is a miénk!

 Tomka Lilla
 diákpolgármester

Utcabál újratöltve
A városunkban évente 

megrendezésre kerülő Érdi 
Napok nemcsak az év legna-
gyobb szabású eseménye, de 
a legizgalmasabb is, hisz a 
rendezvénysorozat a város 
kulturális intézményeinek és 
civil csoportok összefogásá-
nak eredményeként jön létre.

Jó néhány éve a Szepes 
Gyula Művelődési Központ 
felelős az Érdi Napok nyitó-
rendezvényéért. Az elmúlt 
években mindig hozzátet-
tünk, alakítottunk kicsit raj-

ta. Úgy éreztük, ebben az 
évben jött el az idő, hogy ve-
gyünk egy mély lélegzetet és 
újragondoljuk az egészet. A 
magyar könnyűzenei élet ko-
moly átalakuláson ment át 
az elmúlt 10 évben, ami ha-
tással volt a klubéletre, a 
rendezvények arculatára és 
szinte minden korosztály 
szórakozási szokásaira, így 
elérkezettnek láttuk az időt, 
hogy Érd is csatlakozzon a 
változáshoz.

Magyarország könnyűze-
nei fejlődése mindig is inno-
vatív és egyedi volt, gondol-

junk csak a ’60-as, ’70-es és 
’80-as évek ikonikus előadói-
ra. De a ’90-es években vala-
mi miatt elveszett ez a lendü-
let, a tehetséges fiatal elő-
adók, együttesek eltűntek a 
nyilvánosság szeme elől, a 
nagy zenei fesztiválokon 
szinte alig lehetett hazai elő-
adókkal találkozni. Majd a 
kétezres években újra elin-
dult egy robbanásszerű fejlő-
dés a hazai könnyűzenében, 
ekkor tűnt fel a Magna Cum 
Laude, akik egyedi értéket 

hordozó, sajátos zenei vilá-
got alakítottak ki maguknak 
és hamar egy ország dúdolta 
dalaikat. Ezt a lendületet 
meglovagolva az akkor meg-
újuló Petőfi Rádió kinyitotta 
a kulturális gettót és az ed-
dig háttérbe szoruló tehetsé-
ges fiatal előadóknak biztosí-
tott teret, lehetővé téve, hogy 
országosan megismerhessük 
őket. Elsők közt a Magashe-
gyi Undergroundnak, inno-
vatív gondolkodásuk, sajátos 
látásmódjuk következtében 
létrejövő zene és szöveg töké-
letes együttese messze túl-

mutat a popkultúra határain, 
már-már költészet. A leg-
újabb generáció tagja a Mary 
Popkids, a soult és a popot az 
elektronikus zenével vegyítő 
zenekar, a 2015-ös Nagy-
szín-pad verseny győztese-
ként megjárták a legnagyobb 
hazai fesztiválok nagyszín-
padait. A Zaporozsec feltö-
rekvőben lévő fiatal zenekar, 
akikben még komoly potenci-
ál lakozik. Pop-rockos zené-
jük fülbemászó. Dalaikat a 
Beatlestől a Muse-ig a hazai 
alternatív kultúrán át szá-
mos hatás inspirálja. A Zu-
boly  Magyarország legkor-
szerűbb népzenei formációja, 
egyben a hazai zenetörténet 
egyik legelképesztőbb vállal-
kozása. Az együttes turmix-
gépében opera, operett, 
popslágerek, hiphop, beat-
box-ritmusok, jazzelemek, 
népdalok, szájharmonika-
szólók, nagybőgő, groteszk, 
népi hagyomány és a modern 
nagyvárosi folklór kavarog 
körbe-körbe – a végered-
mény pedig élvezetes és lebi-
lincselő.

A múzeumkert fellépői, DJ 
Vida G, Infragandhi és a Bu-
dapest Burlesque a hazai 
elektronikus underground 
ikonikus alakjai.

A megújuló ÉNFESZT elő-
adói mind-mind innovatív és 
sajátos hangzást képvisel-
nek, más-más stílus képvise-
lői, de közös bennük az az 
egyediség és kreativitás, 
ami olyan változatossá és 
szerethetővé teszi a könnyű-
zenét itthon, mint sehol más-
hol a világon.

 Wolf Katalin
 igazgató
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A Magna-hatás

„Pá linka, szerelmem, légy az enyém!”
„Kilencszázkilencvenkilenc, mezőtúri nyár, itt 
kezdődött el minden…” – emlékezik meg az 
indulásról a 999 című dal. 17 év, rengeteg küzde-
lem, tagcserék, nagylemezek, klipek és koncertek 
százai nyomán jutott el a Mező Misi, Szabó Tibi, 
Kara Misa alkotta, máig eredeti formáció gyulai 
próbaterméből, hogy mára a nagyszínpadok 
kiemelt attrakciója legyen. Minden állomás, 
Átkozott nők, Színezd újra, Túl későn, Visszhang, 
Főnököm, Pálinka dal, Vidéki sanzon vagy a Kö-
szönet, hogy csak néhányat említsünk a zenekar 
megannyi sikerdala közül.

Ám az igazi sikerekig 
hosszú út vezet. Az alakulás 
évében a Szabó Tibi, Kara 
Misa, Mező Misi, Milek Joci 
és Benedek Tomi alkotta 
Magna Cum Laude nem úsz-
ta meg a verejtékes próbák 
és kiadói házalások megpró-
báltatásait, mígnem egy or-
szágos tehetségkutató meg-
nyerésével sikerült a pro-
dukció piaci létjogosultságát 
stabilizálni.

Bár a lemezipar helyzeté-
nek folyamatos romlásával 
egy lemez egyre inkább jó-
formán promóciós célokat 
szolgál, mégis mi más lenne 
az álma egy fiatal bandá-
nak? Az MCL legénységének 
az alakulás utáni 4. évben 
sikerült a Hangolj át című 
bemutatkozó albumot elké-
szíteni a mai Magneoton ki-
adó, zenész és producer jó 
barát Szabó Zé gondoskodá-
sa és támogatása mellett. A 
lemez olyan ma is közkedvelt 
dalokat tartalmaz, mint az 
Engedj el, az Osztály, az Át a 
városon vagy a Minden állo-
más, amelynek videoklipje 
az akkori zenetévé egyik 
kedvencévé vált. A korong 

sajnos nem írta át alapjai-
ban a hazai zenetörténetet, 
de a dalok és az egyre többet 
koncertező gyulai srácok 
szép lassan ráirányították a 
közönség és a szakma fi-
gyelmét egy szép lassan me-
netelő „magnatikus” jelen-
ségre. E többéves folyamat 
egy hatalmas ugródeszká-
hoz érkezett 2006-ban.

Ha van a klasszikus érte-
lemben vett „átütő” album 
minden zenekar életében, 
akkor a Magnáéban a Min-
den állomás az. A Te légy 
most, a Pillangó, az Adnod 
kell vagy a Se kép, se hang 
mellett a Vidéki sanzonnal a 
pop-rock újhullám legna-
gyobb slágerét és minden 
bizonnyal várhatóan az 
egyik legértékállóbb dalát 
adta rajongóinak és az egész 
országnak. A Minden állo-
más, ha lehet mondani, min-
dent vitt. A banda egy ország 
előtt megérdemelten vehette 
át a Fonogram-díjat 2 kate-
góriában – az Év popalbuma 
és az Év szövegírója –, az al-
bum lett a banda első arany, 
majd platina státuszt elért 
korongja.

Bár a lemez megjelenésére 
Benedek Tomi már kivált a 
zenekarból, a helyére új do-
bos érkezett: Kilián Imre. A 
tagcseréket követően a zene-
kar a koncertek közben egy-
re nagyobb sikereket ara-
tott. Tibi kiváló dalai, Misa 
lélekmelengető szövegei és a 
frontember Misi lehengerlő 
energiája szép lassan a klu-
boktól egészen a legnagyobb 
fesztiválokig minden közön-
séget meghódítottak. Nem 
csoda, hogy hatalmas vára-
kozás előzte meg a követke-
ző albumot, amelyet viszony-
lag lendületben, már 2007 
novemberében megjelentet-
tek. A Magnatofon című ko-
rong egy hibátlan, érett 
hangzást teremt olyan, kon-
certeken is sokat játszott kö-
zönségkedvencekkel, mint a 
Nóra, az Átkozott nők, a 
Gondatlanságból elkövetett 

emberölelés és nem utolsó-
sorban egy hamisítatlan 
pop-rock sláger, a Színezd 
újra, amely dal a rádiók 
máig egyik legtöbbet ját-
szott kedvencévé vált.

Koncertek, klipek, néha 
bizonytalanság, dalok, kon-
certek és így tovább. Így te-
lik el több év is, mire egy 
banda eléri azt a kort, amit a 
legokosabbak szerint is lehe-
tetlenség elspórolni, ha időt-
álló és értékes produkciót 
akarunk. Ez az első évtized. 
2009-ben több hónapos fel-
készülés következett, hogy a 
banda a jubileumot egy mél-
tó albummal és koncerttel 
ünnepelhesse. 999, így hang-
zik a címadó dal, mely kurta 
ugyan, de annál tartalma-
sabb, mint ahogyan az a szé-
les stílust felvonultató reper-
toár, amely talán a legszéle-
sebb műfaji utazással ke-

csegtet egy albumon belül. 
Hibátlanul megférnek itt a 
popdalok, mint a Ne félj 
Mama vagy az Engem nem 
lehet szeretni, a már-már 
klasszikus babérokra törő 
Hatalmas a szíved, de hogy a 
magyar mulatni vágyik, 
arra leginkább a Pálinka dal 
a példa. Ez a szerzemény vi-
deoklip és kislemez nélkül 
rekordidő alatt vált a rádió 
slágerlisták favoritjává és a 
koncertek csúcspontjává, 
hisz remekül megfért ven-
dégként a színpadon Lukács 
Laci és Márió is. A bulin 
rögzített első DVD, Jubileum 
címmel a karácsonyi piacra 
került a boltokba.

A 2010-es évben a Magna 
Cum Laude már az összes 
rendezvény kiemelt attrakci-
ója és a fesztiválok nagy-
színpados fellépője, a legna-
gyobb legendák, néha világ-

A zenekar az utóbbi években a hazai szakmai sikerek mellett sorra aratja külföldi diadalait
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sztárok környezeté ben. A 
zenekar megerősítette civil 
életi aktivitását is, adomá-
nyaival, jótékonysági fellé-
pésekkel, jövőre vonatkozó 
megállapodások lealapozá-
sával. Ezek egyike az Élet 
Menete rendezvényen tör-
tént fellépés, ahol a holoka-
uszt áldoza taira emlékező 
tízezres tömeg hallhatta a 
zenekar előadásában a Sira-
tót, vagy a Nemzeti Civil 
Alapprogram részére írt dal 
az 1%-os adófelajánlás nép-
szerűsítésére, amely a jövő-
re nézve még lehetőségekkel 
kecsegtet.

A másik hagyományos 
esemény, a Magna Kará-
csony 2010. december 28-án 
újabb mérföldkőnek számí-
tott a zenekar életében. A 
buli továbbvitte az előző évi 
elképzelést és vidéki hangu-
latú mulatságot helyezett a 
fővárosba, disznótorossal, 
pálinkával, diszkóval és egy 
hatalmas koncerttel, amely 
hétezres tömeget vonzott a 
budapesti Syma csarnokba.

A 2011-es év a zenekar 
egyik igen mozgalmas idő-
szaka volt. A Csak ülünk és 
zenélünk című vadonatúj 
akusztikus műsort a csapat 
letesztelte egy miniturné 
keretében. A turnéra a koro-

nát a Magyar Honvédség 
fúvószenekarával, az ABS 
Big Banddel közös koncertje 
tette fel. A hatalmas siker 
kiáltott a ráadásért, úgy-
hogy a közös produkciót a 
zenekarok két hónappal ké-
sőbb megismételték Buda-
pest kultikus szabadtéri 
helyszínén, a Margitszigeti 
Szabadtéri Színpadon. E 
koncert további különleges-
sége, hogy ezúttal nem mu-
zsikus volt az este meghí-
vott vendége, hanem az 
egyedülálló tehetségű, több-
szörös díjnyertes világhírű 
filmkészítőnk, Cakó Fe-
renc. A mozgalmas nyári 
koncert idény és közben a 
tagok magánéletében átfutó 
hullámvölgyek megszülték 
a zenekar talán legjobb, de 
mindenképpen legmélyebb 
mondanivalójú, 5. albumát. 
November elején megjelent 
a Belső Égés.

A zenekar az utóbbi évek-
ben a hazai szakmai sikerek 
mellett sorra aratja külföldi 
diadalait. A határ környéki 
magyarlakta településeken 
már igazi sztárzenekarról 
beszélünk. Dublin, London 
klubjai, illetve a jordániai 
Amman egyik antik amfite-
átruma után a Magna Cum 
Laude a következő időkben 

újabb nemzetközi fellépé-
sekre készül.

A 17 éves Magna Cum Lau-
de rengeteg küzdelem, tag-
cserék, nagylemezek, klipek 
és koncertek százai nyomán 
jutott el a Mező Misi, Szabó 
Tibi, Kara Misa alkotta, máig 
eredeti formáció gyulai pró-
baterméből, hogy a nagyszín-
padok kiemelt attrakciója le-
gyen. Lesták Marci billen-
tyűssel és Török Máté dobos-
sal kiegészülve a zenekar ma 
egyben a mély tartalmú, el-
gondolkodtató dalok előadója 
és a ház oldalát is valóban 

kirúgó fiatalos, lendületes 
közönségkedvenc bulibanda. 
Minden állomás, Átkozott 
nők, Színezd újra, Túl későn, 
Visszhang, Főnököm, Pálin-
ka dal, Vidéki sanzon vagy a 
Köszönet, hogy csak néhá-
nyat említsünk a zenekar 
megannyi sikerdala közül. 
Emellett a Magnának van 
egy másik olda la is, a Csak 
ülünk és zené lünk koncert, 
aminek exkluzivitása, hogy 
évente csak pár hasonlót vál-
lal a zenekar.

Legutóbbi nagylemezüket 
a zenekar 15. születésnapjá-

ra adták ki, Köszönet cím-
mel; a jeles nap megkoroná-
zásaképpen pedig a Papp 
László Budapest Sportaré-
nában adtak nagysikerű, 
telt házas koncertet. A 2015-
ös év a Köszönet-turné jegy-
ében telt, 2 remek dal is szü-
letett, a Legjobb otthon és a 
Tájról tájra, amik igazi kö-
zönségkedvencek és a kon-
certek elhagyhatatlan dalai 
lettek.

2016-ban sincs megállás, 
számos vidéki és határon 
túli fellépés gondoskodik a 
folyamatos Magna-hatásról.

Akusztikus-szimfonikus koncert a Magyar Virtuózok Kamarazenekarral, a Margitszigeti Szabadtéri 
Színpadon (Fotó: Tyukodi László)
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Ifjúsági Önkormányzati Választás 2016

Bem utatjuk az új diákpolgármester-jelölteket
Fodor Enikő (Vörösmarty)

Kiskorától élvezi a szereplést, szíve-
sen foglalkozik szervezéssel is, 
ezért úgy véli, a diákpolgármesteri 
tisztség neki való feladat lesz. Egyik 
fő célkitűzése a tanulmányi, illetve 
jutalomkirándulások megvalósítá-
sa, valamint továbbra is tervként 
szerepel az ingyen wifi elérése is, 
amit a jelenlegi VMG-s diák-alpol-
gármester, Erdélyi Áron vetett fel. 
Mindenképpen szeretné folytatni a 
sikerre vitt programokat, de újakat 
is tervez.

Fodor Enikő Százhalombattán la-
kik, ám a Vörösmarty Mihály Gim-
názium tanulójaként napjai nagy 
részét Érden tölti. Történelem tago-
zatra jár, pedig az általános iskola 
ötödik osztályában még nem szeret-
te a történelmet. Aztán amikor a gö-
rögöknél tartottak a tananyagban, 
olyannyira felkeltette az érdeklődé-
sét, hogy a kedvenc tantárgya lett. 
Idegenvezetőnek vagy rendezvény-
szervezőnek készül. Kiváló a szerve-
zőkészsége és a nyilvánosság előtt 
is bármilyen helyzetben megállja a 
helyét. Rendszeresen részt vállal az 
iskolai ünnepi műsorok levezetésé-
ben, számos szavalóversenyt meg-
nyert, tavaly pedig Aranyfokozattal 
tért haza a Kazinczy szép magyar 
beszéd vetélkedő országos döntőjé-
ről. Sporteredményei is figyelemre 
méltóak. Enikő négy éve foglalkozik 
sportlövészettel. Előtte hat évig nép-
táncra járt, de kissé belefáradt a 
próbákba meg a sűrű fellépésekbe. A 
sportlövészet azonban leköti és 
nagyban segíti a koncentrációját. 
Ebben az évben országos bajnoksá-
gon harmadik helyezést ért el, a di-
ákolimpiákon pedig csapatával állt 
dobogóra.

Tisztában van vele, hogy százha-
lombattai lakosként nehezebb a dol-
ga, de céltudatos és bizakodó, meg-

tesz mindent azért, hogy ezt a kis 
hátrányt előnyeivel kompenzálja. 
Türelmes és empatikus, idén önkén-
tes segítőként vett részt egy kizáró-
lag apróságoknak szervezett tábor-
ban. Szívesen szán időt a tízéves 
kishúgára is. Nagyon szeret olvasni, 
főként a kortárs ifjúsági és kaland-
regényeket kedveli, s amikor csak 
teheti, keresi a közösséget a bará-
taival.

Az Ifjúsági Önkormányzat meg-
alakítását azért tartja fontosnak, 
mert közvetlenül képviselhetik és 
érvényesíthetik a diákok érdekeit. 
Fontosnak tartja, hogy saját költ-
ségvetésük van, s a források elkölté-
séről maguk határozhatnak, mert 
így már most megtanulnak felelős-
séget vállalni a döntéseikért.

Iván Réka (Gárdonyi)

Magabiztosan vágott bele a diákpol-
gármesteri címért folyó küzdelembe, 
mert úgy érzi, az első Ifjúsági Ön-
kormányzat képviselőjeként bősé-
ges gyakorlattal rendelkezik ahhoz, 
hogy sikeresen teljesítse ezt a fel-
adatot. Hisz abban, hogy tapasztala-
taival erősítené, előbbre vinné az If-
júsági Önkormányzat munkáját. 
Annál is inkább, mert az elmúlt év 
során szerzett gyakorlata alapján 
meg tudja ítélni, melyek azok a ter-
vek és célok, amelyek elérhetők és 
melyek nem.

Meggyőződése, hogy az ifjúsági 
programok megvalósításához első-
sorban kiváló kommunikációs és 
nagyfokú szervezőkészségre van 
szükség, s Réka biztos benne, hogy 
rendelkezik ezekkel a képességek-
kel. Az első Ifjúsági Önkormányzat 
működéséből leszűrte, mi okozott 
nehézséget, mik voltak a hiányossá-
gok, így azt is tudja, mely területen 
kell változtatni, hogy gördüléke-
nyebben és hatékonyabban folyjon a 

munka. Ebben nagyon számít a ki-
zárólag fiúkból álló, roppant kreatív 
gárdonyis képviselői csapatára is.

Iván Réka háromgyermekes érdi 
családban nevelkedik, egyetemista 
nővére és második osztályos kishú-
ga van. Korábban párbajtőrözött, de 
mivel a jövőben jobban szeretne a 
tanulásra összpontosítani, abba-
hagyta az edzéseket. Nyelvvizsgára 
készül, érettségi után pedig a köz-
szolgálati egyetemen szeretne to-
vábbtanulni. Kedvenc tantárgyai a 
magyar nyelv és irodalom, az angol 
és a történelem. Szabadidejét legin-
kább a barátaival tölti, és nagy sze-
retettel törődik magyar vizsla ku-
tyájával is.

Réka kiemelte: fontosnak tartja, 
hogy a különböző középiskolák ta-
nulói is megismerjék egymást, eh-
hez azonban jóval több közös prog-
ramban kell részt venniük. A vakáci-
ót nemcsak pihenéssel tölti, hanem 
diákmunkára is jelentkezett. Szeret-
né megtapasztalni az önálló pénzke-
resést és azt is, hogyan lehet a ren-
delkezésére álló összeget jól beosz-
tani. Fontosnak érzi, hogy ebben 
minél előbb gyakorlatot szerezzen, 
mert az a meggyőződése, hogy meg-
fontoltabban kezeli a pénzt az, aki 
maga is megdolgozik érte. Egyéb-
ként a házimunkában is szívesen 
besegít otthon.

Rékáék öt évvel ezelőtt, Halászte-
lekről költöztek Érdre. Nagyon meg-
szerette ezt a várost. Tetszik neki a 
sok nyüzsgés és annak is örül, hogy 
az utóbbi időben sok pozitív változá-
son ment keresztül a település. Igazi 
otthonának érzi, ezért is szeretne 
többet tenni azért, hogy valamennyi 
itt élő fiatal a magáénak érezze és 
szeressen ebben a városban élni.

Urbán Jonatán (Kós)

Tordason él, de tanulmányai és 
sporttevékenysége Érdhez kötik.

– Hatodik éve vívok. Amikor nem 
az iskolában vagy edzésen vagyok, 
akkor olvasok – nagyon szeretem a 
verseket, kalandregényeket, krimi-
ket – és kertészkedem. Nagy ker-
tünk van, sok gyümölcsfával, kis ve-
teményessel. Szükség is van rá, hi-
szen nagy a család: kilencen va-
gyunk testvérek. Ötnapos korom óta 
a nevelőszüleimnél élek, akik öt sa-
ját és négy befogadott gyereket ne-
velnek, de mind édesgyermeknek 
érezzük magunkat – mesélt magáról 
Jonatán, aki kérdésünkre azt is el-
mondta: nagykorúságát munkával 
ünnepelte.

– Egy ismerős családnál szedtem 
barackot, Szeged mellett, tíz napig. 
Egy hétig otthon pihenek, aztán há-
rom hétig egy tóalmási felekezetközi 
keresztény nyári táborban dolgozom 
majd önkéntesként. A mi családunk 

baptista vallású, apukám a helyi 
gyülekezet vezetője. Magam is kis-
korom óta rendszeresen eljárok az 
összejövetelekre: biztonságot ad, 
hogy a gyülekezet tagja lehetek – 
tette hozzá a fiatalember.

Urbán Jonatán rendőrnek készül, 
a szakközépiskola rendészeti sza-
kára jár.

– Zsúfoltak a napjaim, de eltökél-
tem: ha diákpolgármesternek vá-
lasztanak, a programjaimat ennek a 
feladatnak rendelem majd alá – 
hangsúlyozta a tizenegyedik osz-
tályba készülő jelölt, aki elmondta 
azt is: a tavalyi kampányban aktí-
van részt vett, és megtetszett neki ez 
a munka.

– Jó dolog szervezni, összeülni, 
megbeszélni a teendőket. Szerepelni 
pedig nagyon szeretek. Sokan mond-
ták, hogy alkalmas lennék a poszt-
ra, ezért úgy döntöttem, belevágok 
– tette hozzá mosolyogva Urbán 
Jonatán, aki szeretné folytatni az 
elődei által bevezetett jó gyakorlato-
kat.

– A kineziológiai foglalkozásokat 
mindenképp, hiszen nagyon jók a 
visszajelzések. Szeretném, ha a 
szakmák éjszakáján nemcsak a cuk-
rászok, autószerelők, festők, vil-
lanyszerelők mutatkoznának be, ha-
nem a gimnáziumok is bemutatnák a 
náluk induló tagozatokat. Ez azért is 
jó lenne, mert úgy tapasztalom, hogy 
a két iskolatípus tanulói között na-
gyon nagy a szakadék, amit közös 
programokkal kellene áthidalni. 
Szeretném a tehetséges diákokat tá-
mogatni: a magam példájából tudom, 
hogy egy-egy ilyen program milyen 
sokat jelent – zárta szavait a fiatal-
ember, aki nem szeretné megvárni a 
szeptembert, hanem már nyár végén 
összeülne iskolája képviselőjelöltjei-
vel, hogy megkezdjék programjuk 
kidolgozását.

 BÁLINT EDIT – ÁDÁM KATALIN
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„A józanság teszi erőssé közösségünket”

Tíz   éve megyei jogú város Érd
Különleges születésnapot ünneplünk idén az 
Érdi Napok fesztiválján: tíz esztendeje, hogy Érd 
megyei jogú város lett. Erről egy 2005. novem-
beri országgyűlési határozat rendelkezett, ami 
2006. július 11-én lépett hatályba. Az évfordulót 
hatalmas tortával és tűzijátékkal ünnepli majd a 
város az Érdi Napok fesztiválján, mi pedig azzal, 
hogy visszaidézzük e tíz év eseményeit.

Lehet, hogy egy évtized egy 
elöregedett település életében 
nem hoz sok eseményt, ám az 
ország legfiatalabb megyei 
jogú városa történetében igen-
csak nagy idő, főleg, ha annyi 
változáson megy keresztül, 
mint Érd az elmúlt esztendők-
ben.

A csendesen pergő alvóváro-
si évek után hirtelen felpezsdült 
az élet „Európa legnagyobb fa-
lujában”: 2005-től nagy üzletek, 

bevásárlóközpontok, bankok 
nyitották meg itt kapuikat, iro-
da- és társasházak épültek, át-
adták a városközpont új létesít-
ményeit: a buszpályaudvart, 
Érd-Alsó és Felső állomást, a 
parkolóházat, no meg a Diósdi 
úti alagutat.

Ez csupán a kezdet volt. A 
2006-os önkormányzati válasz-
tásokat követően, T. Mészáros 
András polgármestersége ide-
jén, megkezdődtek az infrast-

rukturális és intézményi beru-
házások is, kiaknázva az uniós 
pályázatokban rejlő lehetősé-
geket – Érd azon városok egyi-
ke lett, amely a lehető legtöbb 
uniós forrást hívta le.

Bővültek az oktatási, nevelési 
intézmények: nagy hiány volt 
óvodai férőhelyekben, amit fő-
leg a Béke és a Bem téri óvodák 
bővítésével csökkentett a város-
vezetés. A Meseház és a Kutya-
vári óvodákat is újjáépítették, a 
Harkály ovi pedig a vasút ter-
jeszkedése miatt kapott új épü-
letet. Több intézményt korsze-
rűsítettek, tavaly ősszel pedig 
megnyílt Érd első nemzetiségi 
óvodája is. Mostanra megszűnt 
Érden az óvodai férőhelyhiány. 
Az apróságok örömére több ját-
szóteret is építettek, illetve fel-
újítottak az elmúlt években, 
idén őszre pedig egy új, különle-
ges játszópark is megépül.

A város oktatási intézményei 
is átalakultak az elmúlt tíz esz-
tendőben: újjáépítették a Gár-
donyi iskolát, ahol gimnáziumi 
tagozat is indult, bezárt az ófa-
lusi II. Lajos, összevonták a 
Széchenyi és a Hunyadi iskolá-
kat. Az Érdligeti néven tovább 
működő intézmény mindkét 
épülete energetikai korszerűsí-
tésen esett át az elmúlt évek-
ben, ahogy a Teleki és a Bolyai 
iskolák is, valamint a Vörös-
marty gimnázium, ahol a labo-
ratóriumot is korszerűsítették, 
és amelynek jelenleg épül a má-
sodik tornaterme.

A fejlesztések egyéb városi 
intézményeket is érintettek: új-
jáépítették az Aradi utcai böl-
csődét, tornacsarnokot kapott 
a Batthyány iskola, a szakren-
delő egynapos sebészettel és 
több új funkcióval bővült, és 
régi szárnya is megújult. A vá-
ros a háziorvosi rendelők több-
ségét is rendbe hozatta, újjá-
építtette. A városközpont át-
alakítása során új funkciót ka-
pott és megszépült a rossz álla-
potban lévő Gesztelyi-ház, ki-

alakították a Magyar Földrajzi 
Múzeum tetőterét, új parkoló-
kat hoztak létre a Felső utcá-
ban és megnyitották a Pelikán-
sétányt.

Hosszú évekig volt minden-
napos viták tárgya az a sport-
csarnok, amit még az előző vá-
rosvezetés építtetett – alig há-
rom éve sikerült úgy birtokba 
vennie a városnak az intéz-
ményt, hogy nem adósodott el 
miatta. A létesítmény csarno-
kában lelt új otthonra az ÉRD 
kézilabdacsapata, amely nem-
csak a felsőházba jutott fel az 
elmúlt években, de ott rendület-
lenül tartja harmadik helyét.

A Gárdonyi iskola mellett 
megnyílt a tanuszoda is, amely-
ben iskolások százai sajátíthat-
ták el az úszás alapjait, illetve 
váltak versenyzőkké – az érdi 
úszók számos rangos sikert ér-
tek el az elmúlt esztendőkben. 
A sportélet más tekintetben is 
felpezsdült: elindult a minden 
iskolát érintő kézilabda-után-
pótlásprogram, és a város 
büszke lehet tornászaira, röp-
labdásaira, táncosaira, birkó-
zóira is.

A közbiztonság is nőtt az el-
múlt évtizedben, köszönhetően 
a befektetett pénznek és ener-
giának, no meg a térfigyelő ka-
meráknak és a polgárőrségnek 
– ez utóbbi pár esztendő alatt 
komoly szervezetté nőtte ki ma-
gát, és számos országos elisme-
résben is részesült.

A civil élet is fellendült: az 
egyesületek, szervezetek váro-
si megmozdulásokat, progra-
mokat szerveznek – gondoljunk 
csak az Érd Körbékre vagy a 
Szőlővirág-ünnepre –, városta-
karító és jótékonysági akciókat 
rendeznek, és aktívan részt 
vesznek a város életében.

Országosan egyedülálló kez-
deményezésként létrejött az If-
júsági Önkormányzat, amely 
tízmilliós költségvetéssel és 
széles jogkörrel rendelkezik, és 
a város összes diákját képviseli.

És ha már a város életét em-
lítettük, ne felejtsük el az arra 
legnagyobb hatással lévő be-
ruházást sem: ez a több éven 
keresztül zajló csatornázás 
volt, amely egész Érdet érintet-
te, és aminek köszönhetően 
mintegy ötven kilométernyi új 
aszfaltút is kiépült. Erzsébet-
városban, ahol a csapadék- és 
belvizek a lakótelep megépíté-
se óta komoly gondokat okoz-
tak, megépült az új vízelvezető 
rendszer, a Svájci Alap finan-
szírozásával megújult az ivó-
vízhálózat, így az egész város-
ban biztonságosabbá vált ez a 
szolgáltatás.

Sok gondot okoztak Érden az 
elhanyagolt hulladékgyűjtő 
szigetek: a házhoz menő sze-
lektív gyűjtés idei bevezetésé-
vel ezek a gondok is megoldód-
ni látszanak.

Bár tíz év alatt számtalan fel-
újítás, beruházás zajlott Érden 
– több, mint amennyi az azt 
megelőző harminc év alatt –, és 
rengeteg kisebb-nagyobb cég 
költözött a városba és környé-
kére, akad még tennivaló: eze-
ket jórészt a Modern Városok 
programjának keretében sze-
retné megvalósítani a városve-
zetés; a Batthyány 2020 prog-
ramban vázolt fejlesztésekre a 
kormánytól nemcsak zöld utat, 
hanem forrást is kap. Ahogy T. 
Mészáros András fogalmazott: 
a programban foglalt – az inf-
rastruktúrát és a helyi gazda-
ságot egyaránt fejlesztő és fel-
lendítő – tervek megvalósításá-
val 2019-re meg tudják teremte-
ni azokat az alapokat, amelyek 
nélkül egy megyei jogú város 
ma már elképzelhetetlen, és ha 
ez megtörtént, megkezdődhet a 
város útjainak mintegy har-
mincmilliárd forintba kerülő 
felújítása is. 

Végigtekintve, mi minden 
változott Érden az elmúlt tíz 
esztendőben, elmondhatjuk: ez 
utóbbi sem lehetetlen.

 ÁDÁM KATALIN 

Az elmúlt tíz év tekintetében arra vagyok a legbüszkébb, 
hogy tagja lehetek az érdi közösségnek, immár több mint 
fél évszázada. Itt éltem, amikor Érd még Európa legnagyobb 
faluja volt, és ma is, amikor Érd számára megnyílt a lehető-
ség, hogy valóban modern város lehessen. Ez a város – min-
den ismert problémájával, az előtte álló kihívásokkal együtt 
– otthona a régóta itt élőknek éppen úgy, mint a nemrég 
beköltözőknek. Otthona az időseknek, a � ataloknak és ott-
hona a � atal, gyermekes családoknak. Sokféleképpen gon-
dolkodunk bizonyos ügyekről, másképpen látjuk a gondo-
kat, a megoldásokat, de a cél, úgy hiszem, közös: a lehető 
legélhetőbbé tenni közös otthonunkat, Érdet. Sok évtizedes 
lemaradásait igyekszik pótolni a város. A sikeres csatornázás 
után a következő lépés a helyi gazdaság megerősítése az 
ipari park létrehozásával, az oktatási-nevelési intézmények 
további fejlesztése új óvodákkal, általános és középiskolák-
kal, a vízelvezetés régi gondjának megoldása a záportározó 
megépítésével, majd mindezeket követően az utak min-
denki által várt rendbetétele. Aki nem a politika szemellen-
zőjén keresztül nézi az elmúlt évtizedet, az láthatja, hogy 
Érd fejlődik, a várospolitikai stratégia egymásra logikusan és 
életszerűen épülő elemeiből. Weöres Sándornak van egy 
ironikus hangvételű verse, amely így kezdődik: „Apukám 
házat épít. Először a kéményt, borzasztó nagy füsttel”. Az 
érdiek többsége azonban tudja, hogy házat, otthont nem 
így építünk. És hiszem, hogy ez a józanság teszi erőssé kö-
zösségünket. 
 T. Mészáros András polgármester
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Dre sch Vonós Quartet
A főtéri, illetve Pelikány sétányon megrendezésre 
kerülő Érdi Jazz Fesztivál Dresch Mihály új vonós 
quartetjének koncertjével indul szeptember 
9-én, pénteken. A nemzetközileg ismert szaxo-
fonos társaságában ezúttal i� abb Csoóri Sándor 
hegedűs, Brasnyó Antal brácsás és Bognár András 
nagybőgős zenél.

A Dresch-életmű egy új 
arca e vonós quartet, amely-
ben a fiatal, legegyedibb, 
virtuóz és a népzenét ele-
meiben ismerő zenészek 
lesznek a társai, akikkel a 
kiváló szaxofonmuzsikus fo-
lyamatosan változtatja, tá-
gítja a műfaj határait. A zene 
azonban épp úgy szól, úgy 

karcol, ahogy azt már meg-
szokhattuk; egyedien, mes-
terien, a két műfaj – a jazz és 
a folk – határán lavírozva, 
páratlan élményt nyújtva a 
hallgatóságnak.

Mint ismert, Dresch Mi-
hály sajátos zenei világot 
alakított ki a jazz és a népi 
muzsika ötvözetével. A ze-

nész a jazz konzervatórium 
előkészítőjében kezdte ta-
nulmányait, majd a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Főisko-
la Jazz Tanszakán végzett. 
Kezdetben a spirituálé és a 
gospel iránt érdeklődött, ké-
sőbb rendszeresen koncerte-
zett neves hazai jazzmuzsi-
kusokkal. Első kvartettjét 
1984-ben alapította, amely-
nek a kilencvenes évek köze-
péig gyakorta változott a 
felállása.

A Liszt Ferenc-díjas, érde-
mes és kiváló művész szá-
mos rangos külföldi jazz-
klubba és fesztiválra kapott 
meghívást. A korábbi Dresch 
quartet különleges zenei já-

tékát tavaly, már az első 
Érdi Jazz Fesztiválon is él-
vezhette a közönség. Új felál-
lású vonós zenekarában a 
szerbiai Vajdaságban szüle-
tett, Brasnyó Antal brácsá-
zik, aki 2003 óta Lajkó Fé-
lixszel zenél együtt. Ugyan-
csak brácsán játszik a quar-
tetben ifjabb Csoóri Sándor 

„Sündi”, a Junior Príma-dí-
jas előadóművész, népze-
nész, aki a Buda Folk Band 
vezetője. A nagybőgős Bog-
nár András, a Tárkány Mű-
vek bőgőse, aki 2006-tól a 
Honvéd Mûvészegyüttes hi-
vatásos zenésze, valamint 
Herczku Ágnes zenekará-
ban is muzsikál.

Gás pár Károly Trió
Erre a koncertre kivételesen quartetté bővül az 
egyébként háromtagú zenekar, s bravúros ze-
nei kompozícióik így új színekkel gazdagodnak. 
A meghívott különleges vendégek révén ez az 
érdi produkció egyszerivé és megismételhetet-
lenné válik. A vendégművészek Winand Gábor 
európai hírű jazzénekes, valamint Juhász Gábor 
jazzgitáros.

Ahogy befejezte tanulmá-
nyait, Winand Gábor a hazai 
jazzélet legkeresettebb éne-
kese lett, és a mai napig tö-
retlen az igény a közreműkö-
désére. Hajlékony hangja tö-
kéletes könnyedséggel lép 
túl a vokális művészet tech-
nikai nehézségein, kifeje-
zésmódjában a lényegre tör, 

improvizáló tehetségét pe-
dig valószínűleg szaxofonos, 
klarinétos és fuvolista ta-
pasztalatának is köszönheti.

Juhász Gábor Gramofon- 
és Artisjus-díjas, Aegon-
társdíjas jazzgitáros és ze-
neszerző. A Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakközépis-
kola jazzgitár szakán tanít 

1990-től. 2010-ben elnyerte 
az Év Magyar Jazz Hangle-
meze díjat az „1978” címmel 
megjelent szerzői CD-je. Ta-
valy az év jazzgitárosának 
választotta a közönség. Kifi-
nomult stílusáról és esztéti-
kai érzékenységéről, meleg 
tónusú játékáról ismert mu-
zsikus.

Gáspár Károlyt tavaly és 
2014-ben az Év zongoristá-
jává választották a JazzMa.
hu olvasói. Emellett 1998-
ban ő nyerte el a „Legjobb 
Ballada Játék Díjat” is. A 
zenekari muzsikálás mel-
lett azonban fontosnak tart-
ja a szóló zongorakoncerte-
ket is, mert általuk új távla-
tok nyílnak meg. A zenélés 
mellett lemezkritikákat, 

cikkeket, verseket és novel-
lákat ír, valamint fotózással 
is foglalkozik.

Horváth Balázs előbb 
jazz-basszusgitár, majd 
jazz-bőgő szakon szerzett 
diplomát. Számos jelentős 
külföldi és hazai jazzfeszti-
válon lépett fel. Jelenleg több 
formációban tag, így többek 

között a Dresch Quartetben 
és a Balkan Jazz Projektben 
is játszik.

Bágyi Balázs jazzdobos-
ként vesz részt az együttes-
ben, s a zeneszerző, zeneta-
nár és producer a magyar 
jazzélet egyik meghatározó 
szereplője, ő a Magyar Jazz 
Szövetség elnöke. Különle-
ges „táncoló” dobolási stílu-
sa energiával és szenvedély-
lyel van tele. Dallamos dob-
játéka komplex zenei él-
ményt nyújt hallgatóságá-
nak.

Gáspár Károly mottója: 
„A zenében élek, gondolko-
zom. A jazz és az improvi-
záció hangulatával, nyitott-
ságával lélegzem.” Ezt az 
Érdi Jazz Fesztivál közön-
sége is garantáltan megta-
pasztalhatja a Gáspár Ká-
roly Trió és vendégművé-
szei koncertjén.

László Attila Quartet
A zenekar eredeti hangvételű zenéjét László 
Attila írja és hangszereli. Saját kompozícióikon 
kívül jazz standardeket is játszanak. Szerzeményei 
rendkívül fi nomak – érzékeny harmóniavilággal, 
pasztellszerű hangszereléssel –, ugyanakkor 
lendületesek és energikusak.

A quartet muzsikájával 
kapcsolatban legszíveseb-
ben az „organikus jazz” kife-
jezést használják, stílusa a 
contemporary jazzhez áll 
közel. Az érdi koncerten 
Szőke Nikolettával kiegé-
szülve lépnek színpadra, 
akinek hangja méltán világ-
hírű. Előadásmódja minden 
póztól, sztárallűrtől mentes, 

azon ritka előadóművész, 
aki a színpadon is ugyanaz a 
kedves személyiség marad, 
mint amilyen a hétköznapi 
életben. Varázslatos, tiszta 
hangja magával ragadja 
hallgatóságát. A JazzMa.hu 
olvasói egymás után kétszer, 
tavaly és tavalyelőtt is az Év 
énekesnőjének szavazták 
meg. Rangos külföldi elisme-

réseket is a magáénak tud-
hat. Több lemeze jelent meg, 
közülük számos aratott 
nagy sikert Japánban, majd 
az Egyesült Államokban is.

A quartet vezetője Lász-
ló Attila gitáros-zeneszer-
ző, a hazai jazzélet kiemel-
kedő képviselője. Zene-
szerzőként, hangszerelő-
ként és zenészként több 
mint 22 éve folyamatosan 
együtt dolgozik Charlie-
val. Nevéhez fűződik a 
Charlie Jazz formáció ze-
nei koncepciójának kiala-
kítása, de saját lemezei is 
világszínvonalúak és szer-
te a világban keresettek. 
1987 óta tanít a jazztanszé-

ken, jelenleg is a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egye-
tem docense, az iskola big 
bandjének vezetője.

Az együttes zongoristája 
Oláh Tzumo Árpád zene-
szerző, aki a magyar jazz 
egyik nagy tehetsége. 2001 
végétől két évig ösztöndíjjal 
tanult Bostonban. 2002-es 
E-MerTon-díjas, a Sláger 
Rádió pedig az Év fiatal 
jazztehetségeinek járó díjjal 
tüntette ki.

Lattmann Béla, a formá-
ció gitárosa a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen 
jazz-basszusgitárt tanít. Já-
tékát a legnevesebb hazai és 
külföldi sztárok, jeles elő-
adók társaságában élvez-
hette a közönség. Session-
zenészként több mint száz 
lemezen közreműködött.

A László Attila Quartet 
dobosa Hidász Tamás, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem mesterképzésének 
dobhallgatója. Több hazai 
és nemzetközi produkció-
ban is közreműködött. 2013-
ban a Marosvásárhelyi 
Egyetemista Jazzfesztivá-
lon a fesztivál legjobb dobo-
sa díját nyerte el.
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Hoff  beat a Zenei Könyvtárban
Az együttest Hoff  Marcell dobos alapította. 
Bögöthy Ádám nagybőgőssel már korábban is 
zenéltek együtt, 2014 őszétől pedig Bende Zsolt 
gitárossal trió formában kezdtek el együtt mu-
zsikálni. A jelenlegi quartet pedig Ludányi Tamás 
szaxofonossal kiegészülve, 2015 januárjában 
kezdte meg működését.

Repertoárjukon saját 
szerzemények és standar-
dek átdolgozásai szerepel-
nek. Modern, de a hagyomá-
nyos elemeket sem nélkülö-
ző muzsikájukat az érzé-
kenység, a széles dinamikák 
és sajátos hangszerelések 
jellemzik.

Hoff Marcell zenei pályafu-
tása akkor kezdett felfelé 

ívelni, amikor 2002-ben ne-
gyedik lett a Magyar Rádió 
Kovács Gyula jazz-dob tehet-
ségkutató versenyén. Itt meg-
ismerte Balázs Elemért, aki-
től később órákat vett, majd a 
Kodolányi János Főiskola 
Művészeti Tanszékének jazz-
dob szakán szerzett diplo-
mát. Ezt követően sokféle ze-
nei stílusban kipróbálta ma-

gát. Zenekaraival fiatal kora 
óta megfordult az ország leg-
nevesebb jazzfesztiváljain és 
rendezvényein, valamint kül-
földi jazzfesztiválokon is 
rendszeresen zenél.

Bende Zsolt hegedűs és gi-
táros, már hatévesen hegedű 
szakon kezdte meg a tanul-
mányait, majd Londonba köl-
tözött, ahol továbbfejlesztet-
te zenei tudását és koncerte-
zett is. Később bostoni ösz-
töndíjas lett, hangszerelést 
és zeneszerzést is tanult. 
Jelenleg Budapesten él, de 
aktív résztvevője az angliai 
zenei életnek is.

Bögöthy Ádám gitáron 
kezdte zenei tanulmányait, 
de nagybőgőzéssel is foglal-

kozott, s később ez a hang-
szer vette át nála az elsődle-
ges hangszer szerepét, ám 
jazz szakon mindkét hang-
szeren megszerezte a diplo-
mát. A hazai jazzélet egyik 
legsikeresebb bőgőseként 
vált ismertté.

Ludányi Tamás klasszikus 
klarinéton kezdte zenei pálya-
futását, 2006-ban az országos 
klarinétversenyen második 
helyezett lett. Később a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egye-
tem jazz-szaxofon szakán dip-

lomázott, 
2015-ben pedig a Ze-
neművész és Zenetanári mes-
ter diplomát is megszerezte. 
Tavaly a Csepregi Gyula Sza-
xofonverseny második helye-
zettje lett.

A Hoffbeat Zenekar bemu-
tatkozása nemcsak az Érdi 
Jazz Napok „nyitánya” lesz, 
hanem a Zenei Könyvtár 
őszi évadának első rendez-
vényeként élvezheti a Zenei 
klub közönsége.

Mal ko Teatro: Johanna bulvár
Színházi előadás sok zenével, tánccal, no meg 
humorral. Idén erre is számíthatunk a Felnőtt-
könyvtárban. Az érdi közönség már szinte 
megszokta, hogy a Malko Teatro alternatív és 
független színtársulat – az Érdi Napok program-
sorozatába illeszkedve – minden évben egy-egy 
különleges, példa nélküli színházi élményt hoz a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár látogatói számára.

A bolgár társulat Malko 
Teatro névvel, 1996-ban jött 
létre. Független és alterna-
tív színházat álmodtak meg, 
szakítottak a kötöttségek-
kel. Hadzsikosztova Gabri-
ella színművésznő, valamint 
C. Nagy István a Német 
Színházból és az Utolsó Vo-
nalból érkezve egy egészen 

új színházat kíséreltek meg 
létrehozni, olyat, ahol a saját 
kedvükre, a saját ízlésüknek 
és erkölcsi normáiknak 
megfelelően alkothatnak. 
Egy évtizede céltudatosan 
törekszenek egy elfogadha-
tóbb színházi alternatíva 
megteremtésére. A Malko 
Teatrónak sikerült nyíltan 

és következetesen megőriz-
ni a függetlenségét mind mű-
vészi, mind strukturális 
szempontból. Ennek köszön-
hetően gátlástalanul csúszik 
át műfaji, nyelvi, formai ha-
tárokon, játszik magyar, bol-
gár és német nyelven.

Ezúttal a Johanna bulvár 
című előadással mutatkoz-
nak be az érdi közönségnek, 
amely – ha nem is teljes mér-
tékben, de sok tekintetben 
mégis – beleillik az Érdi 
Jazz Fesztivál programsoro-
zatába. A darab szerkezetét 
egy Sztefan Canev-komédia 
és egy nyolcvanas évekbeli 
bolgár musical összecsengé-
sei adják. A szövegekben és 
a játékban azonban teret en-
gednek a vérbő improvizá-

ciónak, a zenéket 
pedig egészen új 
köntösbe öltözte-
tik. Így a jazz, a 
tánc és a nevetés 
vezeti végig a né-
zőt Johanna kicsit 
furcsa, más as-
pektusból bemuta-
tott történetén.

Hadzsikosztova 
Gabriella évente 
többször érkezik 
rendhagyó, olykor meghök-
kentő, ám roppant élvezetes 
előadásaival az érdi könyv-
tárba. Tavaly például kiváló 
jazzmuzsikusokat is hall-
hattunk a Malko Teatro 
produkciójában, s az idei 
előadás is tartogat megle-
petéseket.

A megszokottól eltérő ze-
nés komédia egészen új, 
meghökkentő megközelítése 

a Szent Johanna-történet-
nek. A korábbi előadásokkal 
ellentétben ezúttal sok neve-
tésre is számítani kell, ami 
egyébként ezt a történetet 
nem jellemezné. Felhőtlen 
szórakozás némi bölcselke-
déssel fűszerezve, ezt kínál-
ja szeptember 8-án, csütör-
tökön 18 órai kezdettel a 
Malko Teatro Johanna bul-
vár című darabja.

Az akció 2016. szeptember 1–30-ig,
vagy a készlet erejéig érvényes, 

új, komplett szemüveg vásárlása esetén.
További részletek az üzletben.

*Ha most rendel gyermekének új szemüveget

egy pár tartalék szemüveglencsét adunk ajándékba!

optika
Diósd, Balatoni u. 2/A.  (az Interspar üzletsorán)

Telefon: 23/545-375, 30/709-16-24

Minőségi gyermek

SZEMÜVEG + AJÁNDÉK*
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egészség,
mozgás,
harmónia
az egész
családnak.
érd, balaalatoni út 9888.
fb/mandalaalaliget

+36/70-324-717999
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Méretre, garanciával

Redőnyjavításs.O.s.!
BarnaZoltán,Érd,Papagáju.12.
t:06-23-368-016,06-20-942-9676

www.erdiredony.hu

Redőny
sZúnyOgháló
napellenző
szalagfüggöny
Műanyag ablak 38

95
72

ELÉRHETŐSÉGEK:
E-mail: aprohirdetes@erdiujsag.plt.hu • Tel.: 06-23-520-117

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
INGYENES HETILAPJA 25300 PÉLDÁNYBAN

Az apróhirdetési árak 2016. január 1-től visszavonásig érvénysesek.

Lakossági 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

834,6 Ft 1060 Ft

Lakossági alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

83,5 Ft 106 Ft

Üzleti 10 szavas 
blokkár

Normál

nettó bruttó

1826,8 Ft 2320 Ft

Üzleti alapár 
(10 szó felett)

Normál

nettó bruttó

182,7 Ft 232 Ft

Keretes hirdetésekkel  
kapcsolatban  

várjuk érdeklődését az  
ertekesites@ 

erdiujsag.plt.hu  
e-mail címen, vagy  
a 06-23/520-117-es  

telefonszámon.



10 | 2016. augusztus 31. |    énfeszt

Sikeres volt az Ifjúsági Önkormányzat kampánya

Póz oltak, fotóztak, segítettek
Az utóbbi hetekben sokan fotózkodtak Batthy-
ány Fülöppel: baráti társaságok, osztálytársak, 
kisgyermekes családok állnak-ülnek az érdi 
uradalmat kiépítő, fellendítő herceg szobránál, az 
ÉNFESZT logójával. Mindezt tették azért, hogy 
két helyi állatvédő szervezetet támogassanak.

Számos baráti csoportot, 
családot mozgósított az Érdi 
Ifjúsági Önkormányzat által 
kezdeményezett Pózolj, fo-
tózz, segíts elnevezésű pá-
lyázat, amelynek célja, hogy 
támogassa a Sirius Állat-
menhelyet és az Érdi Civil 
Állatvédőket.

Ennek a rendhagyó pályá-
zatnak nincsenek első helye-
zettjei, nem osztanak díja-
kat a legjobb alkotások ké-

szítőinek. A résztvevők az-
zal az élménnyel lehetnek 
gazdagabbak, hogy jó célt 
támogatnak, hiszen minden 
egyes beküldött csoportkép 
után egy-egy kiló minőségi 
tápot kap a két állatvédő 
szervezet.

Mint az intézmény igaz-
gatója, Wolf Katalin la-
punknak elmondta, a fotó-
pályázat ugyan már a vége 
felé jár, de aki most kap 

kedvet hozzá, pár napja 
még van a kép elkészítésé-
hez, hiszen szeptember má-
sodikáig várják a fotókat az 
enfeszt@gmail.com e-mail 
címre, a csoport nevének 
megjelölésével.

Az állatvédelem az Érdi 
Napok programjában is sze-
repet kap: ahogy azt már 
megszokhattuk, a rendezvé-
nyen ott lesznek és bemutat-
koznak a különböző egyesü-
letek, szervezetek.

– Számukra a legnagyobb 
segítség a nyilvánosság, 
azaz ha helyet, alkalmat 
nyújtunk nekik arra, hogy a 
nagyközönséget megismer-
tessék tevékenységükkel. 
Továbbra is támogatni sze-
retnénk ezzel minden jelent-

kező szervezetet – zárta sza-
vait az igazgató.

Gregor Alexandra diák-
alpolgármester úgy látja: az 
állatvédelmet nem lehet elég 
korán kezdeni; minél fiata-
labb korban kell felhívni a 
gyerekek figyelmét az őket 
körülvevő élőlények, illetve a 
környezet védelmének fon-
tosságára.

– Fontos, hogy egy gyerek 
állatok mellett nőjön fel. Az 
állattartás felelősségre ne-
vel. Én hörcsöggel kezdtem, 
most már lovam van, no meg 
négy kutyánk. Mikor ideköl-
töztünk Ófaluba, odajött 
hozzánk egy csontsovány 
német juhász: alig 11 kilós 
volt szegény. Bár félős volt, 
tartott tőlünk, idővel a köly-
keit is odahozta. Befogad-

tuk, apukám rendszeresen 
vitte állatorvoshoz, mivel az 
alultápláltság mellett több 
betegséggel is küzdött. Az 
orvos nem sok jóval bizta-
tott, de Füles szerencsére 
felépült és még öt évig lehe-
tett velünk – mesélte Ale-
xandra, aki úgy véli: ma-
napság is vannak olyan gye-
rekek, fiatalok, akik agresz-
szivitásukat az állatokon 
élik ki.

– Sok függ a neveléstől, at-
tól, hogy a szülőktől mit lát a 
gyerek. Úgy érzem, a mi 
programunk is segít abban, 
hogy az állatok védelmére és 
ennek helyi lehetőségeire 
jobban odafigyeljenek a fia-
talok – tette hozzá a diák-al-
polgármester.

 ÁDÁM KATALIN

Az érdi Életfa Csoport – Érd és környéke sajátos nevelési igényű és 
tartósan beteg gyerekek szüleinek közössége – tagjai és gyermekeik

Az Érdi Városi Televízió munkatársai
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Ha fa, akkor Zsofa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

Zso-Fa Fatelep
2030 Érd, Tóni csapás 3. (A futballpálya mellett.)
Telefon: 06-30/820-5239 E-mail: zsofa@zsofa.hu

Nyitva tartás: H–P: 7–16-ig, Szo.: 8–12-ig

f a t e l e p
Kiválóminőségű szlovák lucfenyő fűrészáru.

Lambéria, hajópadló többféle profillal,
különbözőméretekben.

Tető, illetve homlokzati hőszigetelő
rendszerek.

Kalodázott tűzifa (kandallóba, bogrács alá).

OSB lapok (nútféderrel is).

Gipszkartonrendszerek.

38
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68

TeTő-Zsindely
sZaküZleT

2030 Érd, Balatoni út 1/e
Tel.: 23/364-561 • 20/440-6373

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Tetőjáró lépcső2db tartóval
50 cmhorganyzott9900 Ft/db

(minden tetőtípushoz)

Polikarbonát lemez
10mm-es 2400 Ft/m2

(kizárólag a hirdetés
felmutatójának)

OsB tábla
2490 Ft/m2-től

Az árak az áfát tartalmazzák!

38
95

80



11énfeszt  | 2016. augusztus 31. |

MAR Y POPKIDS
Az alulról, de kitartóan és tudatosan épít-

kező, eklektikus (bluesos, soulos, funkys, 
elektronikus) indiepopot játszó Mary 
PopKids népszerűsége elsősorban örömze-
nés koncertjeinek, illetve két rádiós slágeré-
nek – a Mosoly és a Nightdrive – köszönhető. 
A magukat future pop kategóriába soroló 
zenekar profi klipek és sokat játszott kisle-
mezek után végül 2014-ben, saját kiadásban 
készítette el első rendes stúdióalbumát, a 
The Blue Inside-ot.

„Az album címadó dalának akusztikus 
verzióját eredetileg a Szörffilmhez írtuk. A 
film középpontjában három magyar szörfös 
srác áll, akik tenger hiányában kimennek a 
nagyvilágba hullámokat kergetni. Valahol a 
The Blue Inside album is egy hasonló belső 
utazásról szól. A saját kis csodaországunk-
ról, amely pszichedelikus, néha vidám, néha 
kicsit szomorkás, de sosem unalmas” – nyi-
latkozta Kamau Makumi, a zenekar egyik 
énekese az Indexnek.

Tagok: Sári – ének; Kristóf – gitár; Matt 
„The Kid” – dobok; VQ – basszusgitár; Döni 
„A Cápa” – zongora, ének; Kama – ének, 
gitár; Sasi – ének, beatbox; Berci „Shark-
Arny” – ütősök

ZAP OROZSEC

Az együttes életében az első jelentősebb 
állomás 2007 tavaszán adódott, amikor a 
zenekar megnyerte az Átjáró Tehetségku-

tató versenyt. Még az év júniusában elké-
szült az első demófelvétel, ami szakmai 
berkekben is pozitív visszhangra talált. 
2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén 
Szeretnék című szerzeményük több száz 
dal közül a zsűri különdíját érdemelte ki. A 
2010-ben elkészült Bűvös Kocka a zenekar 
már egy letisztultabb, zeneiségében éret-
tebb képét mutatta. A 2011-es Buborék című 
albumukkal pedig a srácok a kis Zapóból 
egy igazi verdát faragtak, amivel végre 
megtalálták saját hangjukat. 2015 augusz-
tusában kis pihenőt tartva stúdióba vonul-
tak a fiúk és befejezték az első lemezhez 
készülő legújabb dalaikat. A novemberben 
megjelent Sok szerencsét, Mr. Gorsky! című 
album a zenekar korábbi rádióslágeréről 
kapta a nevét. A csapat kitartóan dolgozik, 
hogy az általuk vezetett Zaporozsec min-
dig új utakon járhasson.

Tagok: Varga Bence – ének, gitár; Papp 
Dávid – basszusgitár; Hoffmann Máté – 
dob; Balaton Gergely – gitár.

MAGASHEGYI 

UND ERGROUND
...kezdetben volt a nyáj és volt a hegy, volt 

egy kapaszkodó és volt még egy pásztor a 
kutyájával a tóparti házban, egy lány, aki-
nek énekelt éjjel az ablakában. Egy másik, 
aki a vizet hordta fel a magashegyre a facse-
metéknek, minden reggel ment a tavaszlesre 
és alá és fölé, ha emelkedett a nap, a hegy 

mindig érintetlen és természetes maradt. És 
városba mentek a vágyakkal simán, titok-
ban tartják, hogy a hegyük nincs Budán, se 
Mecsek, se Csergő, se Zemplén, se Bakony, 
ott van a dalokban bennük van hallom, és 
látom a szelet is pajkosan nevet, ha nincs 
dolga a szoknyáknál felkap egy követ és csi-
szolja, zsebébe dugja és rendre hajnalban 
fellopja őt Magashegyre....

Tagok: Bocskor Bíborka – ének; Fodor 
Máriusz – billentyűsök; Fűrész Gábor – 
basszusgitár; Szepesi Mátyás – gitár; Tol-
di Miklós – dob.

Mag na Cum Laude
A 17 éves Magna Cum 

Laude rengeteg küzdelem, 
tagcserék, nagylemezek, 
klipek és koncertek százai 
nyomán jutott el a Mező 
Misi, Szabó Tibi, Kara 
Misa alkotta, máig eredeti 
formáció gyulai próbater-
méből, hogy a nagyszínpa-
dok kiemelt attrakciója le-
gyen. Lesták Marci billen-
tyűssel és Török Máté do-
bossal kiegészülve a zene-
kar ma egyben a mély tar-
talmú, elgondolkodtató da-
lok előadója és a ház oldalát 
is valóban kirúgó fiatalos, 
lendületes közönségked-
venc bulibanda. Minden ál-
lomás, Átkozott nők, Szí-
nezd újra, Túl későn, Vissz-
hang, Főnököm, Pálinka 
dal, Vidéki sanzon vagy a 

Köszönet, hogy csak néhá-
nyat említsünk a zenekar 
megannyi sikerdala közül. 
Legutóbbi nagylemezüket 
a zenekar 15. születésnap-
jára adták ki, Köszönet 
címmel; a jeles nap megko-
ronázásaképpen pedig a 
Papp László Budapest 
Sportarénában adtak 
nagysikerű, telt házas 
koncertet. A 2015-ös év a 
Köszönet-turné jegyében 
telt, 2 remek dal is szüle-
tett, a Legjobb otthon és a 
Tájról tájra, amik igazi kö-
zönségkedvencek és a kon-
certek elhagyhatatlan da-
lai lettek. 2016-ban sincs 
megállás, számos vidéki 
és határon túli fellépés 
gondoskodik a folyamatos 
Magna-hatásról.
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ZUBOLY

A Zuboly Magyarország 
legkorszerűbb népzenei 
formációja, egyben a hazai 
zenetörténet egyik legelké-
pesztőbb vállalkozása. Az 
elmúlt években a brémai 
muzsikusok elszántságával 
zenélték, dalolták, regölték 
és reppelték végig hazánk 
minden va lamireva ló 
akusztikai terét.

A főként fúvósokon és réz 
szócsövön megnyilvánuló 
Ágoston Béla, a szabadcsa-
pat rangidős tisztje ottho-
nosan mozog mind a humo-
ros zenei összekacsintá-
sok, mind a szenvedélyes 
kísérletezés terepén. A 
Busa Pista, a Busa Apuka 
és a Bí Madafaka mellett 
számtalan egyéb néven is-
mert Busa István egyszer-
re a szájdobolás nehézsú-
lyú bajnoka, utcai költő és 
megállíthatatlan rímimpro-
vizátor. Hock Ernő nagybő-
gőjátéka adja a Zuboly ze-

néjének bólogatásra, tánco-
lásra ingerlő lüktetését. A 
moldvai dallamvilágot Ben-
ke Félix, a szájharmonika, 
a falevél, a doromb és a dob 
ifjú mestere viszi a Zuboly-
ságba. Néha énekel is vagy 
kihívja szájdobban Busát. 
Semmi erőlködés, a népi 
muzsikás természetessége 
nála inkább lazaság, pi-
masz humor, mint pátosz.

Zenéjével a Zuboly egye-
di posztmodern irányzatot 
képvisel: semmit nem kí-
mélnek, éppúgy keveredik 
a pop-rock a népzenével, a 
klasszikus zene a hiphop-
pal, mint a drum&bass a 
swinggel. Ágoston Béla és a 
zenekar tagjai több stílus-
irányzat nevet is kitaláltak, 
úgymint: broken-etno, ag-
rár hiphop, etno-jazz, 
folk’n’bass.

Tagok: Ágoston Béla, MC 
Busa (Busa Pista), Benke 
Ágoston Félix, Hock Ernő

DJ VIDA G
Polgári nevén Vida Gábor, 

a kilencvenes évek végén kez-
dett a dj-zéssel foglalkozni és 
hamarosan a Tilos Rádió ber-
kein belül tevékenykedhetett. 
Oszlopos tagja volt a Rádio 
Bro-nak és az RCKO.FM-nek 
amellett, hogy az elmúlt pár 
évben szinte lehetetlen volt 
nem belefutni az éjszakában. 
Zenét szerez és remixeket 
készít rendületlenül, többek 
között az Irie Maffiának, Ani-
ma Sound Systemnek, Car-
bonfoolsnak, Barabás Lőrinc 
Eklektriknek és egyéb érde-
kes projekteknek. Jelenleg a 
nemzetközi Ghetto Funk 
szcénában tevékenykedik 
Nynfus Corporation néven, 
DJ Clairvoval. A formáció 

számtalan original tracket és 
remixet készített, de az in-
gyenesen letölthető zenék te-
rén is termékeny. Bakelit 
megjelenéseik rendszeresen 
a lemezboltok eladási listái-
nak élén állnak és olyan mé-

diumok adnak hírt róluk, 
mint a Mixmag, amely a világ 
egyik legnagyobb elektroni-
kus zenei magazinja.

Rendszeres fellépője a ze-
nei fesztiváloknak és Buda-
pest klubjainak.

INFRAGANDHI
A saját bevallása szerint 

mindenevő Infragandhi állí-
tólag egy sokkoló hatású 
Prokofjev-darab ösztökélé-
sére döntött a dídzsézés mel-
lett. Rakétasebességgel íve-

lő pályája az Est FM-nél kez-
dődött, majd a Rádió Café 
zenei szerkesztője lett. Itt 
kezdte el szerkeszteni a kor-
társ elektronikus zenék 
egyik legizgalmasabb műso-

rát, a Deck Attacket, és szer-
vezi azóta is fáradhatatlanul 
az azonos nevű partisoroza-
tot. És persze pakolja kitű-
nően koreografált szettjeit, 
amelyekben világzenétől 
dzsesszig, funktól hiphopig 
minden csemegét megtalál-
hatunk.

Ha valaki sokat mászkál 
a pesti éjszakában, képte-
lenség, hogy ne futott volna 
bele többször is bulijaiba. A 
számolhatatlan vendégdj-
zések mellett pedig tévémű-
sorok és sorozatok zenéit 
jegyzi, az On The Spot fő-
címzenéje is az ő műve. A 
Facebook-oldala mellett So-
undcloudon lehet még meg-
találni, ahonnan több tucat 
mixe le is tölthető.

BUDAPEST BURLESQUE
A jelen zenéje a múltból 

építkezik. A díszes társasá-
got a csaknem száz évvel ez-
előtti popzene inspirálta. Az 
örökzöld dalokból felhasz-
nált alapok, témák, benyo-
mások és a 21. századi tech-
nikai megoldások az egysze-
rűségében is zseniális képi 
világgal vegyítve hozzák 
létre a mai swing hangzást 
és látványt. A producer és a 
show àllandó fellépője DJ 
Jutasi, most romkocsmai 
környezetben hívták életre 
új produkciójukat, a Buda-
pest Burlesque-et.

Ez egy olyan audio-vizuá-
lis időutazás, mely a klubok 
és fesztiválok színpadán, ko-
runk csúcs hangtechnikájá-
val is megtámogatva felejt-

hetetlen zenei élményt nyújt. 
A vizuális atmoszférát Végh 
Lali digitális homokfestése 
teszi teljessé. A nagyobb 
fesztiválokon – kísérő prog-
ramként – a Freak Fusion 

mutatványos csoporttal kö-
zös műsorként a Rave Kaba-
ré című egyórás előadása is 
megtekinthető.

Tagok: DJ Jutasi, Babi-
clarinet
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Poén garantálva!

Hogy miért ajánlom az ÉNFESZT-et? Mert nem csak a felnőtteknek, 
a gyerekeknek is lesz egy csomó klassz program: például bábszín-
ház, Fabrika műhely, arcfestés, póni, népi játszótér. A felnőtteket 
pedig remek koncertek várják: Mary Popkids, Zaporozsec, Magashe-
gyi Underground, Zubol y, DJ Vida és Hanzee, Magna Cum Laude, 
Infragandhi, Budapest Burlesqe. Plusz lesz még sok � nom étel és ital, 
na meg fergeteges hangulat!
A műsorvezető pedig én, azaz Lorán Barnabás TraBarna leszek. Te-
hát poénokból sem lesz hiány a nap során – ezt én garantálom...! :o)

Idé n is eljövök!
Az Érdi Napok fesztiválját nemcsak azért 

ajánlom a fiataloknak, mert idén is változa-
tos, színes programokkal várja a közönséget, 
hanem azért is, mert lehetőség nyílik arra, 
hogy új ismeretségeket, barátságokat kös-
sünk, és nemcsak az érdiekkel, hiszen erre a 
fesztiválra bizonyára a környékről és Buda-
pestről is sokan eljönnek.

Tavaly a barátaimmal kint voltunk az Irie 
Maffia koncertjén, nagyon jól éreztük magun-
kat, és bár nem vagyok bulizós alkat, az ÉN-
FESZT-re idén is eljövünk majd, hiszen ilyen-
kor nagykoncerteket is meg tudunk nézni, 
erre pedig Érden máskor nemigen van mód.

A fesztiválhangulat mellett az tetszik na-
gyon ebben a rendezvényben, hogy több kor-
osztálynak szól: nemcsak a korombelieket vár-
ják különféle koncertekkel, hanem a családo-
kat, gyerekeket is: míg a középiskolások, fiatal 
felnőttek a fesztiválszínpadnál vagy a Garden 
Clubban szórakoznak, a kicsiket és a szülőket 
a Gyerekudvar várja bábszínházzal, lufihajto-
gatással, játszóházzal, pónilovaglással.

Az én korosztályomat szerintem a fesztivál-
színpad programjai vonzzák leginkább: a 
Mary Popkids és a Magna Cum Laude koncert-
jére magam is nagyon szeretnék kilátogatni az 
idén. A 25 és 35 év közöttieknek szólnak a Gar-
den Club színpadának fellépői, mint DJ Jutasi 
(Budapest Burlesque), illetve Infragandhi. A 
programkínálat alapján biztos: az egész na-
pos rendezvény nagyon változatos, színes és 
minden korosztálynak szórakozást nyújt.

Kis Korinna
Érd Szépe 2016
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ELHOUSENYELVISKOLA
ÉRDELSŐNYELVISKOLÁJA

Az ELHouse Nyelviskolát 1991-ben alapítottuk Érd és a
régió első angol nyelviskolájaként, majd tevékenységünk
a német nyelv oktatásával bővült.
Azáltalános tanfolyamoktól aközép- és felsőfokúnyelv-

vizsgára felkészítő tanfolyamig széles skálát fogunk be,
ésa vizsgára felkészítő tanfolyamokalkalmasaka közép-
és emelt szintű érettségire történő felkészülésre is. Kur-
zusainkat különböző korosztály veszi igénybe, az általá-
nos és középiskolásoktól a felnőtt hallgatókig.
Azok a tanulók, akik az iskolai nyelvtanulás mellett ál-

talános iskolás koruktól nálunk tanulnak, a középiskola
10. évére rendszerint megszerzik a középfokú nyelvvizs-
gát, és amennyiben még motiváltak a nyelvtanulásban, a
12. év végére már felsőfokú nyelvvizsgával rendelkeznek.
Kezdeményezésünkre és közreműködésünkkel jött lét-

re az akkreditált ECL nyelvvizsgaközpont Érden aVörös-
marty Mihály Gimnáziumban. Tanáraink rendszeresen
vizsgáztatnak, és az ott szerzett tapasztalataik hozzájá-
rulnak az eredményes felkészítéshez is.
A tanfolyamokat két helyszínen szervezzük, az EL-

House Érd, Fehérvári út 29. sz. alatti székhelyén és a Vö-
rösmarty Mihály Gimnáziumban.
Tanfolyamaink szeptembertől indulnak, amelyek-

hez ingyenes szintfelmérést biztosítunk. Részletek a
www.elhousenyelviskola.hu oldalon találhatók.
A nyelvtanítás célját abban látjuk, hogy hozzásegítsük

tanulóinkat használható nyelvtudás megszerzéséhez,
amellyel meg tudnak felelni napjaink kihívásainak. (X)

Szabó Valéria
angoltanár

oktatási vezető

Egy jó szakmafeléregydiplomával
Van Csepelen egy szakiskola,
ahol olyan hiányszakmákra
képezik a tanulókat, melyek-
ben már napjainkban is ko-
moly szakemberhiány alakult
ki. A Szabóky Adolf Általános
és Szakképző Iskola (korábbi
nevén Csepel-sziget Általános
és Szakképző Iskola, Speciális
Szakiskola) képzi Budapesten,
nappali tagozaton a legna-
gyobb tanulólétszámban a jövő
kőműves és hidegburkolóit va-
lamint épület- és szerkezetla-
katosait. Tanulnak itt sza
még festő, mázoló és tap
valamint női szabó sza
nyon, de a szakértői véle
nyel rendelkező tanulók
acképes szakmához ju
nak, mint például az é
szer, vegyi áru és gyógy
vényeladó vagy a gyorsé
termi eladó.

A szakemberek hiánya
a munkaerőpiacon ott

mutatkozik meg, hogy a nyári
szakvizsgákat követően szinte
az iskola kapujában várják a
vállalkozók a náluk végzette-
ket azonnali kezdéssel,munka-
szerződéssel. Ez idén sem volt
másképp a bizonyítványosztást
követően, ahol átlag feletti kez-
dő fizetés várta a srácokat.

A tanulókat természetesen
ösztönözni kell, így az iskolá-
ban működő ösztöndíjrend-
szerről kérdeztük Szénásy
Zoltán igazgató urat. „Az el-

dleges támo-
atásunk az,
ogy bár ala-
pítványi fenn-
artású isko-
áról beszé-
ünk, a tanuló-
któl semmi-
tandíjat és

tség térítést
m szedünk, te-

képzéseink

teljesen ingyenesek. A további
pénzbeli támogatások három
pillérre épülnek, melynek kö-
szönhetően egy hiányszakmás
tanuló könnyen hazavihet egy
tanév alatt akár 600 ezer forin-
tot is. Ezen juttatásokon túl pe-
dig a hiányszakmát elsajátító,
végzős tanulóinknak a szak-
vizsgával együtt egy B kategó-
riás jogosítvány megszerzésé-
nek lehetőségét is felajánljuk,
méghozzá teljesen ingyen! Idén
12 tanulónk kezdte meg az in-
gyenes vezetői tanfolyamot.

Újdonság iskolánkban, hogy
szeptemberben elindul a He-
gesztő képzés felnőttek részé-
re esti tagozaton. Ez a képzés -
a vizsgákat is beleértve - telje-
sen ingyenes, sőt havi ösztön-
díjjal támogatott.

Leendő tanulóink további tá-
jékoztatást facebook oldalun-
kon és a www.csiszi.eu webol-
dalunkon találnak.
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TŰZIFA & BRIKETT
FABRIKETT bevezető áron: 54ft/kg-tól
Biztos, hogy idén semmarad el a tél,
vegyemegmost tűzifáját, ha nemakar
vizes fával bajlódni télen.

Érd, Felső utca 31/A • 06309509816
www.tuzifaker.hu
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Fesztivál a könyvtárban

Jaz z, bulvár és a fehér király
A szeptemberi kulturális programokon többek 
között A fehér király című, csaknem harminc 
nyelvre lefordított regény írójával is találkozhat-
nak az érdi olvasók. A város legkisebbjei pedig 
Sás Károly zeneprogramját élvezhetik. Gazdag 
és sokszínű rendezvényekkel indul az új évad a 
könyvtárban.

Az író-olvasó találkozók 
mellett öt esztendeje a Csu-
ka Zoltán Városi Könyvtár is 
bekapcsolódik az Érdi Napo-
kat kezdő, nagyszabású, 
sokezres sokaságot meg-
mozgató, fesztiváli program-
ba. Nagyon büszkék arra, 
hogy az utcabálon évről évre 
gyarapszik a sátrukba láto-
gatók száma – mondta Nida 
Judit, a könyvtár igazgató-
helyettese, aki az intézmény 
őszi rendezvényeiről tájé-
koztatta lapunkat. Hozzátet-
te: örömmel tapasztalják, 
hogy az érdi lakosok köré-
ben roppant nagy népszerű-
ségnek örvend az utcabál 
könyvtári pavilonja.

Annál is inkább szeretik 
ezt a lakosok, mert ilyenkor 
ingyenes beiratkozási lehe-

tőséget kínálnak az olva-
sóknak. Igaz, ez csupán egy 
gesztus az intézmény részé-
ről, mégis rengeteget számít 
azoknak, akiknek gondot 
jelent a könyvtári tagság 
megfizetése. Emellett már 
évek óta óriási népszerűség-
nek örvend a könyvtár akci-
ós könyvárusítása is, ame-
lyen mindössze 100–200 fo-
rintért lelnek új gazdára az 
olvasmányok. Az elmúlt esz-
tendőkben rengeteg könyvet 
sikerült így értékesíteni. 
Erre a kiárusításra pedig 
azért van lehetősége az in-
tézménynek, mert év közben 
az olvasók rengeteg könyvet 
ajándékoznak a könyvtár-
nak. Ezek nagyrészt kiváló 
állapotban vannak, s azért 
válnak meg tőlük, mert vé-

letlenül kettő van belőlük a 
családnak, hagyatékból ma-
radnak rájuk, esetleg „meg-
unták” vagy nem a kedvenc 
műfajuk. A könyvtárosok 
átnézik és kiválogatják a be-
hozott ajándékkönyveket, és 
ha az intézmény példánya 
már elhasználódott, kicse-
rélik egy ugyanolyan, jobb 
állapotúra. Amely kötetekre 
viszont nincs szükség a 
könyvtárban, akciós vásárt 
rendeznek belőlük az Érdi 
Napokon.

Emellett a könyvtár sáto-
rában arra is lehetőség van, 
hogy az olvasókkal nyugod-
tan, kötetlenül elbeszélges-
senek az intézmény munka-
társai. A napi munka során 
nincs módjuk a személyes 
beszélgetésekre, viszont a 
fesztiválon a lakosok is bát-
ran kérdezhetnek, s a könyv-
tárosok is megtudhatják, mi 
érdekli az embereket, mi-
lyen programokon, rendez-
vényeken vennének részt az 
intézményben. Mindeközben 
kézműves foglalkozásokkal, 
kisebb, izgalmas vetélke-
dőkkel és játékokkal várják 

a gyermekeket is. 
Minderre idén is szá-
míthatnak a szeptem-
ber 3-ai ÉNFESZT lá-
togatói. Pár nap múlva 
a Zenei Könyvtárban 
az Érdi Jazz Fesztivál 
prog ramsorozatába 
illeszkedve, szeptem-
ber 6-án este a Hoff-
beat Zenekar lesz a 
Zenei klub vendége.

A Gyermekkönyv-
tárban szeptember 
7-én, szerda délelőtt 
10 órakor Sás Károly 
verses zeneprogram-
ját élvezhetik a legki-
sebbek. Az író-olvasó 
találkozón egy interaktív 
program keretében a nebu-
lók megismerhetik, hogyan 
születtek a mesék, hogyan 
kristályosodtak versekké, s 
hogyan gyújtottak ezek a 
versek dallamokat. Ugyan-
ezen a napon, délután öt 
órakor pedig Dragomán 
György József Attila-díjas 
író, műfordító érkezik a Fel-
nőttkönyvtárba. Könyveit 
szinte lehetetlen kikölcsö-
nözni, mert folyamatosan 
olvassa valaki. Az erdélyi 
származású, népszerű író A 
fehér király című regényét 
már csaknem harminc 
nyelvre lefordították, Ame-

rikában is nagyon keresett 
olvasmány. 2014-ben a Mág-
lya című művét az Év köny-
vének választották. Számos 
műfordítása mellett tavaly 
egy novelláskötete is megje-
lent, Oroszlánkórus címmel. 
Az író-olvasó találkozón a 
kiváló, fiatal írót személye-
sen is megismerheti az érdi 
közönség.

A könyvtár Érdi Napok 
programjait a Malko Teatro 
alternatív színtársulat kü-
lönleges zenés komédiája, a 
Johanna bulvár című elő-
adás koronázza meg szep-
tember 8-án.

 BÁLINT EDIT

Nida Judit örömmel tapasztalja, hogy 
roppant népszerű az utcabál könyvtári 
pavilonja
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CSALÁDI DÉLUTÁN

2016. szeptember 3. (szombat) 14-18:00

„Egy délu
tán az ős

lények vi
lágában”

Helyszín és további információ:
Magyar Földrajzi Múzeum tetőtér
2030 Érd, Budai út 4., 06(23)363 036

info@foldrajzimuzeum.hu, www.foldrajzimuzeum.hu

14:00 Segesdi Martin (ELTE, Magyar Dinoszaurusz-kutató 

Expedíció tagja) : Az iharkúti magyar Jurassic Park című 

előadása

15:00 Dinoszauruszokról szóló filmek vetítése

Dinós ját szóház

Dinoszaurusz maszk és hűtőmágnes készítés, gipsz dinó festés

15:00 Dinó jelmezverseny döntője 
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KÖNYVBEMUTATÓ

2016.�szeptember�8.�(csütörtök)�17�órára

Helyszín:
Magyar Földrajzi Múzeum -�tetőtér,

2030 Érd, Budai�út�4., Tel.: 06 (23)�363-036,
www.foldrajzimuzeum.hu

Az�érd-ófalui�Szent�Mihály-templom
műemléki�helyreállítása�és�Historia�Domusa

Köszöntőt�mond:
Érd�MJV�polgármestere

A�kötetet�bemutatja:
a�Székesfehérvári�Püspöki

és�Székeskáptalani�Levéltár�igazgatója

T.�Mészáros�András

Mózessy�Gergely

című kötet�bemutatójára

A�Magyar�Földrajzi�Múzeum�tisztelettel�meghívja�Önt
az�Érdi�Napok�alkalmából�rendezett

Családi nap a múzeumban

Egy  délután a dinók földjén
Idén is különleges programokkal készül az Érdi 
Napokra a Magyar Földrajzi Múzeum: szep-
tember 3-án dinóföld titkaival ismerkedhetnek 
meg kicsik és nagyok, szeptember 8-án és 15-én 
könyvbemutatókkal, 13-án az 1956-os forra-
dalom és a földtudományok összefüggésével 
foglalkozó konferenciával várják a közönséget.

Dinóföldi kalandozásra in-
vitálja a családokat a Magyar 
Földrajzi Múzeum: szeptem-
ber 3-ának délutánját az őslé-
nyek világában tölthetik a 
(nem csak) dinómániás gye-
rekek és felnőttek. A kettőtől 
hat óráig tartó családi nap 
kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt izgalmas progra-
mokat kínál: mint Mácsai 
Anettától, a múzeum igazga-
tóhelyettesétől megtudtuk, a 
filmvetítés, dinós játszóház 
és maszkkészítés mellett a 
résztvevők megtekinthetnek 
egy előadást is az iharkúti 
magyar Jurassic Parkról, 
azokról az ásatási munkák-
ról, amelyek már másfél évti-
zede folynak a kis bakonyi 
faluban.

– Előadásunkat egy ihar-
kúton kutató szakember tart-
ja majd, a 81 millió évvel ez-
előtti életközösséget bemu-
tatva. Iharkúton sok olyan 
dinoszauruszfaj került elő az 
elmúlt másfél évtizedben, 
amely a világon egyedülálló 
– innen származik többek 
közt a Hungarosaurus is – 
mondta lapunknak Mácsai 
Anetta, aki maga is eltöltött 
egy-egy hetet az ásatáson.

Bár a hatalmas dinoszau-
rusz-csontvázak kiállítására 
nincs mód a múzeumban, ma-
ketteket, műanyag dinókat 
annál többet láthat a közön-
ség, sőt, ki is próbálhatják, 
milyen lehet őskori leleteket 
kutatni, mivel a szervezők 
egy miniásatást is kialakíta-
nak a családi napon.

– Úgy formáljuk a progra-
mokat, hogy a négyéves gye-

rekek ugyanúgy jól érezzék 
magukat, mint a tizennégy 
esztendősek, és az ismeret-
terjesztés mellett sok mókás 
programmal is készülünk. 
Kézműves foglalkozásainkon 
dinós hűtőmágnest vagy épp 
triceratops-álarcot készíthet-
nek kicsik és nagyok, korha-
tár nélküli jelmezverse-
nyünkre pedig akár a szülők 
is nevezhetnek. A legjobb, 
legmókásabb dinókat aján-
dékkal jutalmazzuk – tette 
hozzá az igazgatóhelyettes.

Szeptember 8-án, csütörtö-
kön, az Érd múltja, illetve mű-
emlékei iránt érdeklődőket 
várják 17 órától: Lehoczki 
Zsuzsanna, a múzeum mun-
katársa szerkesztett egy kö-
tetet az ófalui Szent Mihály-
templom 2009–2010-es mű-
emléki helyreállításáról. A 
mű bemutatja a templom XIX. 
századi historia domusát, 
„háztörténetét”, amit a plébá-
nosok vezettek, azzal a céllal, 
hogy az egyházközség életét 
megörökítsék utódaiknak.

– A historia domus olyan 
forrásértékű adatokat tartal-
maz Érdről, amelyek a kuta-
tóknak is érdekesek lehetnek, 
hiszen ezek eddig még nem 

jelentek meg nyomtatásban. 
Lehoczki Zsuzsanna harma-
dik, most megjelenő kötetét 
Mózessy Gergely, a Székesfe-
hérvári Püspöki és Szé-
keskáptalani Levéltár igaz-
gatója mutatja majd be – 
mondta Mácsai Anetta.

Bár az Érdi Napok prog-
ramjai idén szeptember 3-tól 
11-ig tartanak, a múzeum a 
következő hétre is szervezett 

két rendezvényt: egyik az im-
már hagyományos tudo-
mánytörténeti konferencia, 
amit ebben az esztendőben az 
1956-os forradalom jegyében 
tartanak.

– Előadóink azt vizsgálják, 
hogy a forradalom és az 
emigráció hogyan hatott a 
földtudományokra, illetve tu-
dósaink életére. A konferen-
cia elején dr. Stenczinger 
Norbert és Pergel Antal tör-
ténészek foglalják össze a for-
radalom érdi eseményeit és 
hatásait, ezt követően széle-
sebb körben vizsgálódunk: 
személyes sorsokat, életuta-
kat mutatnak be előadóink, 
és a résztvevők megtudhat-
ják azt is, hogyan pusztult el 
a Természettudományi Mú-
zeum ásvány- és földtani 
gyűjteménye 1956-ban. A ma-
gyar emigrációról az ENSZ-
jelentések fényében kapha-
tunk képet, és bepillantást 
nyerhetünk Baktay Ervin 
1956-os indiai útjába is – so-
rolta a nap programjait az 
igazgatóhelyettes, hozzátéve: 
bár volt már hasonló témájú 
konferencia Magyarorszá-
gon, összeállításában, tema-
tikájában egyedi program 
lesz ez a szeptemberi.

A múzeum Érdi Napokhoz 
kapcsolódó programjai egy 
könyvbemutatóval zárul-
nak: harmadik, kibővített 
kiadása jelenik meg dr. Ku-
bassek János A Szahara bű-
völetében című könyvének, 
amely Almássy László, „az 
angol beteg” igaz történeté-
vel ismerteti meg az olvasó-
kat. A kötetet Farkasvölgyi 
Frigyesné, a Medinicna-Pa-
noráma Kiadó igazgatója 
mutatja majd be, míg Kubas-
sek János múzeumigazgató 
azokat az új kutatási ered-
ményeket ismerteti, amelyek 
a harmadik kiadásban jelen-
tek meg.

Az Érdi Napokhoz kapcsoló 
négy rendezvény nyitott és 
ingyenes, a részvételhez nem 
szükséges előre regisztrálni. 
Mint Mácsai Anetta elmond-
ta, azért csatlakoznak min-
den esztendőben az érdiek-
nek szóló kulturális és szóra-
koztató rendezvényekhez, 
mert fontosnak tartják, hogy 
minél több helyi lakos megis-
merkedjen múzeumukkal.

– Az iskolások rendszeres 
látogatóink, de szeretnénk, 
ha minél több felnőtt is eljön-
ne rendezvényeinkre, kiállí-
tásainkra – zárta szavait.

 ÁDÁM KATALIN

Iharkúton sok olyan dinoszauruszfaj került elő, amely a világon 
egyedülálló, innen származik a Hungarosaurus is
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A kerekasztal idei témája a migráció lesz

Tes tvérvárosi kapcsolatépítések
A hagyományos kulturális programsorozat egyik 
kiemelkedő eseménye az a testvérvárosi találko-
zó, amely több mint egy évtizedes múltra tekint 
vissza településünkön. A nyitófesztivál napján 
sorra kerülő kerekasztal-beszélgetés kiváló lehe-
tőség a kapcsolatépítésre és a tapasztalatcserére.

Érdnek hat testvérvárosa 
van. Elsőként a lengyelor-
szági Lubaczów-val írta alá 
a testvérvárosi megállapo-
dást, majd az angliai Poyn-
ton, a romániai Szászrégen, 
a szlovákiai Léva, a szerbiai 
Szabadka, végül a kínai 
Xuzhou városa következett.

Az Érdi Napok keretében 
minden évben kerekasztal-
beszélgetést szerveznek 
egy-egy aktuális téma men-
tén. A résztvevők a korábbi 
esztendőkben kifejtették vé-
leményüket többek között a 
szociális kérdések, a kör-
nyezet- és természetvéde-
lem, az éghajlatváltozás és 
energiafelhasználás, a sze-
génység és kirekesztés, az 
önkéntesség, valamint a csa-
ládi gazdálkodás tárgykö-
rében. Tavaly megemlékez-
tek a II. világháború befeje-
zésének 70. évfordulójáról és 
tárgyaltak a fejlesztés euró-
pai évéről is.

A testvérvárosok idei, 
szeptember 3-án délelőtt 
sorra kerülő kerekasztal-be-
szélgetésen a kontinens 
egyik legégetőbb problémá-
járól, a migrációról és Euró-
pa jövőjéről fejtik ki a véle-
ményüket a résztvevők. Nem 
feledkeznek el az 1956-os 
forradalom és szabadság-
harc emlékévéről, valamint 
arról sem, hogy az idei esz-
tendőt Magyarország és 
Lengyelország évének nyil-
vánították.

A testvérkapcsolati moz-
galom lényegét a II. világhá-
ború után Jean Bareth, az 
Európai Települések és Ré-
giók (CEMR) egyik alapítója 
a következőképpen fogal-
mazta meg: „A testvérkap-

csolati mozgalom két közös-
ség közötti olyan találkozá-
sokat tesz lehetővé, amelyek 
során azok – az európai érté-
keket szem előtt tartva – kö-
zösen lépnek fel a jelentkező 
problémákkal szemben és 
egyre szorosabb, baráti vi-
szonyt alakítanak ki egy-
mással”. A testvérkapcsolati 
mozgalom alapvető értékei 
tehát: barátság, együttmű-
ködés, szolidaritás, kölcsö-
nös odafigyelés egymásra.

Természetesen a testvér-
kapcsolatok – erre városunk 
is példa – gyakran több mint 
két partner bevonásával is 
járhatnak. A jól működő test-
vérkapcsolatokból a közös-
ség és a települések egy-
aránt profitálnak. A vélemé-
nyek és nézőpontok kicseré-
lése mellett lehetővé válik, 
hogy a fiatalok megismer-
kedhessenek más országbeli 
társaikkal, és ezáltal önbi-
zalomra tegyenek szert. Se-
gítséget nyújt számunkra 
abban, hogy jobban megért-
hessük, mit is jelent Európa 
napjainkban és mit hoz a 

jövő – mutatott rá Baracs-
kayné Komonyi Angela, a 
polgármesteri kabinet test-
vérvárosi kapcsolatokért fe-
lelős EU-szakértője. Hozzá-
tette, hogy a hosszú távú 
együttműködés eredménye-
ként városunkat illetően már 
számos példa van arra, hogy 
nemcsak a városvezetés 
tartja fenn a kapcsolatot a 
testvérvárosok elöljáróival, 
hanem a kultúra, a művészet 
vagy akár a közszolgáltatá-
sok és a gazdaságfejlesztés 
terén is tapasztalható az ér-
deklődés és a közeledés. A jó 
testvérkapcsolatban a lakos-
ság is aktívan részt vesz. Érd 
kulturális szervezetei, civil 
csoportjai is jelentős szere-
pet vállalnak ebben.

Lubaczów-i látogatások

Az évszázados lengyel–ma-
gyar barátságnak köszönhe-
tően Érd egyik legrégebbi 
testvérvárosa Lubaczów. 
Lengyelország kárpátaljai 
vajdaságában, az ukrán ha-
tár közelében fekszik ez a 15 
ezres kisváros, térségi múze-
ummal, szép helytörténeti és 
egyházi gyűjteménnyel. Kör-
nyékén sok fatemplomot is 
megőriztek az utókornak. 
Többek között egy ikerkated-
rálist, amelyhez a régi szár-
nyat megőrizve, hozzáépítet-
tek egy újat, így monumentá-

lissá, igazi építészeti csodá-
vá varázsolva az egykori 
templomot. Úgy tudni, II. Já-
nos Pál is misézett itt 1991-
ben. Lubaczów főterét nem-
régen újították fel, gyönyörű 
ékessége és valódi közösségi 
tere lett a városnak. Egy gö-
rög katolikus templom is áll 
még a településen. Nemcsak 
a fából épített templomok, ha-
nem a néhány, lakóházként 
funkcionáló, szépen megőr-
zött, régi faház is különleges 
látványt nyújt a városban. A 
sokéves testvérvárosi együtt-
működésnek köszönhetően 
nemcsak a városvezetés tag-
jai, hanem időről időre kultu-
rális, civil szervezetek is lá-
togatást tesznek Lubaczów-
ban. Legutóbb a Bolyai Nyug-

díjas Klub tagjai kirándultak 
ebbe a térségbe.

Makovecz-ház 
Szászrégenben

A mintegy 33 ezer lakosú, 
Maros megyei romániai me-
zőváros központja a Petru 
Maior tér, egykoron piactér 
volt. Helyén az 50-es években 
szép parkot létesítettek, 
díszfákkal, cserjékkel, a 
gyermekek számára játszó-
teret alakítottak ki. A főtéren 
található a Városháza, vala-
mint a bankfiókok, boltok és 
éttermek többsége is itt mű-
ködik. Evangélikus, katoli-
kus és református temploma 
is van a városnak. Az utóbbi 
parókiájának közelében he-
lyezkedik el a Makovecz-mű-
hely tervei alapján épített 
DIO-ház, amely közösségi és 
vendégházként is működik. 
Ezen kívül rengeteg termé-
szeti látványosságot is kínál 
a látogatók számára ez a kis 
mezőváros. Remek kirándu-
lóhely például a Kerekerdő, a 
Dedrádi erdő, de a Városliget 
is nagyszerű pihenőhelyként 
szolgál az arra járóknak. Ér-
demes még megtekinteni az 
abafáji egyházi történelmi 
műemléket, amely százado-
kon át imahelyül szolgált a 
szászrégeni és környékbeli 
katolikusok számára.

 B. ÁBRAHÁMTestvérvárosi találkozó Lubaczów-ban. A lengyel mellett a magyar, az ukrán és a román delegáció tagjai

A Makovecz-műhely tervei alapján épített szászrégeni DIO-ház
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FELHÍVÁSNYUGDÍJASOKNAK,TÚRÁZÓKNAK, JÓGÁZÓKNAK!
A SZIVÁRVÁNY nyugdíjas klub
új tagok jelentkezését várja!

Programjaink:
09.09: Északi part fővárosa: Balatonfüred
09.10: Történelmi város: Veszprém
09.14: A világörökség részei a budai Duna-parton
Szeptember 13-án kezdő jóga alaptanfolyam indul!
Részletekről érdeklődni lehet irodánkban, keddenként
13.00–17.00-ig (Érd, Siker Üzletház Szabadság tér 12.)
Tel.: 06-30-531-1648 és 06-30-936-7101,
ill. a www.szivarvany2016.oldalunk.hu honlapon.

KeréKpárüzlet és szerviz

• Női, férfi és gyermek kerékpárok
• Teljes körű szerviz rövid határidővel

• Alkatrészek, kiegészítők
• Kerékpárépítés egyedi igényekre

2030 érd, tárnoKi út 101/A. (Gyula u. sarok)
Tel./Fax: 06-23/365-458, 06-30/221-8065

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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A tizedik szüreti mulatságra készülnek a Pincesoron

Vid ám toborzás szőlőtaposásra és mustkóstolóra
Egy évtizeddel ezelőtt sikerült újra felelevení-
teni városunkban a múlt században még oly 
gyakori szüreti mulatságokat. Éppúgy, mint 
régen, napjainkban sem csak a szőlősgazdák és 
pincetulajdonosok ünnepelnek ilyenkor, hanem 
a település apraja és nagyja összegyűlik, hogy 
dallal és tánccal fejezzék ki örömüket a bőséges 
szőlőtermésért.

A szüreti mulatság fel-
élesztésének ötlete Hudák 
Ágnestől származik, aki azt 
szerette volna, ha minden a 
régi hagyományok szerint 
történik, ezért mindenek-
előtt Eszes Vendel bácsihoz, 
az érdi helytörténet és egy-
kori szokások legjobb isme-
rőjéhez fordult. Tőle tudta 
meg, hogy a lányokat ökrös 
szekéren vitték, a fiúk meg 
lovas kocsin mentek a mulat-
ság helyszínére. Zenekísé-
rettel kocsiztak végig a tele-
pülésen, hogy mindenkit 
meghívjanak a szüreti mula-
tozásra.

Mint kiderült, ilyen jellegű 
rendezvények egészen az 
50-es évek elejéig voltak Ófa-

luban, majd amikor a szőlő-
kultúrát egyre inkább kiszo-
rította a baracktermesztés, 
abbamaradtak a szüreti mu-
latságok, viszont később ba-
rackbálokat szerveztek a 
gazdák. Miután a termelő-
szövetkezeteknek már nem 
ment olyan jól, az emberek 
zöme arra kényszerült, hogy 
a fővárosban keressen mun-
kát, mert a környéken nem 
tudtak elhelyezkedni. Sokan 
a gyári munka mellett a ba-
racktermesztést választot-
ták. A sok munka után azon-
ban szükségét érezték a szó-
rakozásnak is, így a gyü-
mölcs betakarítását követő-
en barackbálokon mulattak. 
Többnyire július végén, au-

gusztus elején tartották meg 
ezeket a rendezvényeket.

A szőlőkultúra csak a 80-
as évek elején tért vissza is-

mét Érdre. Az 
első nagy telepí-
tés 1985-ben tör-
tént, majd egyre 
több szőlőültet-
vény kezdett a 
régi pompájá-
ban virulni a 
szőlőhegyen, s a 
borászok száma 
is egyre gyara-
podott a 90-es 
években. Oly-
annyira, hogy 
2003-ban a saját 
szervezetüket, a 
Pincetulajdono-
sok Egyesületét 
is megalapítot-
ták. Lépésen-
ként haladva, 
rengeteg mun-
kával és szorga-
lommal sikerült 
az egykori Pin-
cesort is megújí-
tani. Hudák Ág-
nest pedig nem 
hagyta nyugod-
ni a gondolat, 
hogy – ha már 
ismét vannak 
szőlősgazdák és 
borospincék – 
ideje lenne a 
szüreti mulatsá-
gokat is feleleve-
níteni! Végül ösz-
szefogtak a pin-
cetulajdonosok 

és a 2006-os szüret után 
megtartották első rendezvé-
nyüket, amellyel elkezdődött 
a régi hagyományok felele-
venítése is.

Ezek egyike a szőlőtapo-
sás, amely azóta sem marad 
ki a rendezvényből. Régen a 
fiatal lányokat beemelték a 
legények a zamatos szőlővel 
alaposan megtöltött, hatal-
mas fahordóba, hogy minden 
erejüket bevetve, mezítláb 
kitapossák a gyümölcs méz-
édes levét. A préselést köve-
tően a mustból a vendégek-
nek is jut kóstoló. Leginkább 
a gyerekek vannak oda a 
zamatos ízéért, a felnőttek 
inkább az előző évek borait 
ízlelgetik.

A szüreti hagyományokat 
felelevenítő rendezvényt 
idén, szeptember 10-én im-
már tizedik alkalommal ren-
dezik meg az ófalusi Pince-
soron. Az esemény az utóbbi 
években az Érdi Napok kul-
turális programsorozat zá-
rórendezvénye is egyben. 
Ilyenkor a környező telepü-
lésekről is sokan idelátogat-
nak, annak ellenére, hogy 
másutt is sokszínű progra-
mok zajlanak a nyár végén. 
A fiatalok – főként a Magtár 
és a Kisharang Néptánc-
együttes tagjai – népviselet-
be öltözve, már délelőtt feldí-
szített szekéren meg lóhá-
ton, zenével és hangos nóta-
szóval hívogatják a lakossá-
got a szüreti mulatságba. 
Majd a vidám toborzást kö-

vetően visszatérnek Ófalu 
központjába, ahonnan a fel-
lépők és a vendégsereg nóta-
szóval vonul a Pincesorra, s 
itt kezdetét veszi a szüreti 
mulatság.

Mindenekelőtt megszente-
lik és áldást mondanak a 
szőlőtermésre, aztán a sző-
lőtaposást meg a mustkósto-
lást követően a színpadi pro-
dukciókkal folytatódik a 
program. Elsősorban érdi 
hagyományőrző tánccsopor-
tok, kórusok és zenekarok 
szórakoztatják a közönsé-
get. Az idei rendezvény szer-
vezői – az Érdi Pincetulajdo-
nosok Egyesülete és a Sze-
pes Gyula Művelődési Köz-
pont – meglepetésvendégek 
meghívásáról is gondoskod-
tak. A jubileum alkalmából 
országosan ismert fellépő-
ket is üdvözölhet a közönség. 
Mindeközben a kézműves 
vásáron különleges porté-
kák sokasága, és ínycsik-
landó harapni- meg innivaló 
is várja majd a mulatozókat.

Hudák Ágnestől, a rendez-
vény fő szervezőjétől meg-
tudtuk: óriási lelkesedéssel 
készülnek a X. szüreti mulat-
ságra. A Kisharang tánc-
együttes és a Magtár tánc-
csoport tagjai egész nyáron 
próbálták az új koreográfiá-
kat, ahogyan valamennyi kó-
rus és hagyományőrző egye-
sület is arra törekszik, hogy 
mindenki számára emléke-
zetes legyen a rendezvény.

 BÁLINT E.

Ahogy régen, úgy most is a legények emelik be a lányokat a hatalmas fahordókba
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJÁRA
Jogosultsági feltételek
Az Esélyteremtő Ösztöndíj elnyerésének feltétele, 
hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag elis-
mert hazai vagy külföldi oktatási intézményben:
• alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat 

folytat,
• Érd Megyei Jogú Város közigazgatási terüle-

tén lakóhellyel rendelkezik,
• tanulmányi eredménye 3,5-es átlagot eléri,
• magatartása jó vagy példás,
• igazolatlan mulasztása nincs.

Ezenkívül a következő feltételek közül leg-
alább egynek is fenn kell állnia:
• a pályázó hátrányos vagy halmozottan hát-

rányos helyzetű,
• családba fogadott,
• átmeneti nevelésben részesülő,
• védelembe vett,
• ideiglenes hatállyal elhelyezett,
• utógondozói ellátásban részesülő.

A Köznevelési és Művelődési Bizottság a 
pályázatok elbírálása során az alábbi szem-
pontok és sorrend alapján dönt:
• a pályázó tanulmányi eredménye,
• a pályázó családjában élő eltartottak száma,
• a család egy főre jutó jövedelme.

Családként kell �gyelembe venni a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt 
közeli hozzátartozókat.
Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanul-
mányok esetén az ösztöndíjban az ötödik évfo-
lyamtól lehet részesülni.

A pályázat benyújtásának szabályai
Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban 
meghatározott kötelező mellékletek csatolásával 
lehet. A pályázatot – a pályázó által aláírva – 1 
példányban, zárt borítékban kell benyújtani sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
ti Irodáján (Polgárok Háza, Alsó u. 3.) vagy postai 
úton (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1. 
Pf.: 31.). A postai úton benyújtott pályázat eseté-
ben a benyújtási határidőn a postára adás idejét 
kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni: „Esélyte-
remtő Ösztöndíj pályázat”. Pályázati dokumentá-
ció átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján vagy letölthető a www.erd.hu 
honlapról a Pályázatok, álláshirdetések rovatból.
A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak az 
önkormányzat honlapján történő megjelenését 
követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása
Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaítéléséről a Közne-
velési és Művelődési Bizottság dönt. A pályázatok 
elbírálásának határideje a benyújtási határidő le-
teltétől számított 45. munkanap.
Az elbírálás során a Köznevelési és Művelődési Bi-
zottság a határidőn túl benyújtott vagy formailag 
nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, 
minden határidőben benyújtott, formailag meg-
felelő pályázatot pedig érdemben elbírál. A dön-
tés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a döntésről a 
pályázókat a Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása
Az ösztöndíjban részesülők minimum 5000 fo-
rint, maximum 20 000 forint havi támogatásban 
részesülnek a tanév 10 hónapjára. A megítélt ösz-
töndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig 
bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában lehet felvenni. A tanév során 
a ki�zetés módjának megváltoztatására nincs le-
hetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult 
esetén a ki�zetés a törvényes képviselő részére 
történik.

A félévi bizonyítvány kézhezvételét követően az 
ösztöndíj továbbfolyósításához a tanulói jogvi-
szonyt február 28-ig igazolni kell.
A benyújtási határnapot követően beérkezett 
vagy postára adott igazolásokat érvénytelen-
nek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség. A tanulói jogviszony igazolás hiánya 
esetén a második félévi ösztöndíj folyósítását 
meg kell szüntetni. Ha az ösztöndíjra jogosult az 
ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi 
fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül. Ha a tanul-
mányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak 
felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg 
kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj 
arányos részét vissza kell �zetni. Az Esélyteremtő 
Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési és Mű-
velődési Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetség-
gondozó Ösztöndíjban, vagy az Esélyterem-
tő Ösztöndíjban részesíthető.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járu-
lék�zetési kötelezettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyan-
úgy, mint az intézmények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési Bizottság

Szociális Gondozó Központ Érd
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Szociális Gondozó Központ Érd

Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

esetmenedzser
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Rómer Flóris tér 1.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: a gyermek érdekeit védő speciális szociális szolgáltatás, 
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
segíti a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevel-
kedésének elősegítését. A szociális biztonság megteremtéséhez kapcso-
lódó ellátásokról és szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének 
formáiról megfelelő tájékoztatás biztosítása.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles pszicholó-

gus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, gyermek-
védelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző, okleveles szociális 
munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, családterápiás 
konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás 
konzultáns, gyermek- és i�úságvédelmi tanácsadó oklevéllel 
rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, peda-
gógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, 
hittanár, hittantanár,

• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,
• iskolai végzettséget igazoló bizonyítványmásolat,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályáza-
tok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 9. A pályá-
zati kiírással kapcsolatosan további információt Demjén Szilvia nyújt, a 
06 23-520-362-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd 

címére történő megküldésével (2030 Érd, Emma utca 7.). Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azono-
sítószámot: 1/788/2016, valamint a munkakör megnevezését: 
esetmenedzser;

• elektronikus úton Demjén Szilvia részére a munkaugy@szocgond.
hu e-mail címen keresztül;

• személyesen: Demjén Szilvia, Pest megye, 2030 Érd, Emma 
utca 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkakör betöltése 
kizárólag a megjelölt szakirányú főiskolai vagy egyetemi diplomával 
lehetséges. Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezők személyes 
meghallgatáson vesznek részt. Azon pályázatokat áll módunkban elfo-
gadni, amelyek hiánytalanul kerültek elküldésre, illetve a pályázó a kiírt 
feltételeknek megfelel.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 13. 
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CSATORNAELLENŐRZÉS
Tisztelt Ügyfelünk!
Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft (ÉTCS Kft.) tájékoztatja Önt, 
hogy 2016. szeptembertől Érd Megyei Jogú Város egyes, szennyvízcsa-
torna-hálózatba bekötött területein az ÉTCS Kft. munkatársai vagy meg-
bízottjai a csapadékvíz-elhelyezés szabályszerűségét fogják ellenőrizni 
igazoltan egészségre ártalmatlan füstöléses eljárás módszerével.
A 2016 szeptemberétől kezdődő ellenőrzés során az ellenőrzést végző 
személyek az ÉTCS Kft. pecsétjével és ügyvezetőjének aláírásával ellátott 
megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyal igazolják magukat.
A részleteket, az ellenőrzés alá vont utcák neveit az ellenőrzés várható 
időpontjával együtt megtalálja honlapunkon, a www.erdicsatornamu-
vek.hu webcímen.
Amennyiben kérdése merülne fel a leírtakkal kapcsolatosan, kérjük, 
hogy az átmeneti leterheltség miatt az ügyfélszolgálati irodát szemé-
lyesen csak halaszthatatlan ügyben keresse, kéréseit, észrevételeit tele-
fonon vagy a lenti e-mailes elérhetőségen keresztül továbbítsa felénk, 
amelyre 30 napon belül válaszolunk.

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:
Ügyfélszolgálati iroda: 2030 Érd, Felső u. 2.

Telefonos ügyfélszolgálat: 06 23 521 591
E-mail: ugyfelszolgalat@erdicsatornamuvek.hu

Ügyfélfogadás és telefonos ügyfélszolgálat:
hétfő   8.00–20.00 óráig
kedd-csütörtök  7.30–15.00 óráig
péntek   7.00–13.00 óráig

Az ellenőrzés lebonyolításához kérjük szíves támogatását, együttműkö-
dését!  Türelmét és megértését köszönjük!

Az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

PÁLYÁZATOT HIRDET
informatika-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű köz-
alkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/b.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lénye-
ges feladatok: felső és gimnáziumi tagozaton informatika tantárgy 
oktatása az Érdi Tankerületen belül változó munkahelyen.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatá-
sokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• egyetem, informatika szakirány,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz, motivációs levél,
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázat 
elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 15. A 
pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pintérné Bernyó 
Piroska igazgató nyújt, a 06-23-365-140-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Pintérné 
Bernyó Piroska igazgató részére a gardonyi.erd@gmail.com e-mail cí-
men keresztül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 16.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁRA
Jogosultsági feltételek
A Tehetséggondozó Ösztöndíj elnyerésének felté-
tele, hogy a pályázó nappali tagozaton, államilag 
elismert hazai vagy külföldi oktatási intézmény-
ben:
• alapfokú, illetve középfokú tanulmányokat 

folytat,
• Érd Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén lakóhellyel rendelkezik,
• tanulmányi eredménye a pályázat benyúj-

tását megelőző tanévben kimagasló, de 
legalább a 4,5-es tanulmányi átlagot eléri.

Alapfokú oktatási intézményben folytatott tanul-
mányok esetén a Tehetséggondozó Ösztöndíjban 
legkorábban az ötödik évfolyamtól lehet része-
sülni.

A pályázat benyújtásának szabályai
Pályázni a Pályázati űrlap kitöltésével és az abban 
meghatározott kötelező mellékletek csatolásával 
lehet. A pályázatot – a pályázó által aláírva – 1 
példányban, zárt borítékban kell benyújtani sze-
mélyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgála-
ti Irodáján (Polgárok Háza, Alsó u. 3.) vagy postai 
úton (Polgármesteri Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1. 
Pf.: 31.). A postai úton benyújtott pályázat eseté-
ben a benyújtási határidőn a postára adás idejét 
kell érteni. A borítékon fel kell tüntetni: „Tehet-
séggondozó Ösztöndíj pályázat”. Pályázati 
dokumentáció átvehető a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján vagy letölthető a www.
erd.hu honlapról a Pályázatok, álláshirdetések 
rovatból.
A pályázat benyújtási határideje a kiírásnak 
az önkormányzat honlapján történő megje-
lenését követő 30. nap.

A pályázatok elbírálása
A Tehetséggondozó Ösztöndíj odaítéléséről a Köz-
nevelési és Művelődési Bizottság dönt. A pályáza-
tok elbírálásának határideje a benyújtási határidő 
leteltétől számított 45. munkanap. Az elbírálás 
során a Köznevelési és Művelődési Bizottság a 
határidőn túl benyújtott vagy formailag nem 
megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, min-
den határidőben benyújtott, formailag megfelelő 
pályázatot pedig érdemben elbírál. A döntésre 
jogosult a pályázatok elbírálása során az alábbi 
szempontok és sorrend alapján dönt: 
• a pályázó tanulmányi eredménye,
• a pályázó családjában élő eltartottak száma,

• a család egy főre jutó jövedelme.
Családként kell �gyelembe venni a gyermekek vé-
delméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 19. § (4) bekezdésében foglalt 
közeli hozzátartozókat.
A döntésre jogosult a pályázó tanulmányi ered-
ményén túl �gyelembe veheti a műveltségi vagy 
szakmai versenyeredményeit is.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, a dön-
tésről a pályázókat a Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és folyósítása
Az ösztöndíjban részesülők minimum 5000 forint, 
maximum 20 000 forint havi támogatásban ré-
szesülnek a tanév 10 hónapjára. A megítélt ösz-
töndíjat az önkormányzat minden hónap 10-éig 
bankszámlára utalja át vagy azt a Polgármesteri 
Hivatal pénztárában lehet felvenni. A tanév során 
a ki�zetés módjának megváltoztatására nincs le-
hetőség. Alapfokú oktatásban részt vevő jogosult 
esetén a ki�zetés a törvényes képviselő részére 
történik.

A félévi bizonyítvány kézhezvételét követő-
en az ösztöndíj továbbfolyósításához a ta-
nulói jogviszonyt február 28-ig igazolni kell.
A benyújtási határnapot követően beérkezett 
vagy postára adott igazolásokat érvénytelen-
nek kell tekinteni. Utólagos hiánypótlásra nincs 
lehetőség. A tanulói jogviszony igazolás hiánya 
esetén a második félévi ösztöndíj folyósítását 
meg kell szüntetni. Ha az ösztöndíjra jogosult az 
ösztöndíját két hónapot meghaladóan nem veszi 
fel, az ösztöndíj megszüntetésre kerül. Ha a tanul-
mányi jogviszony szorgalmi időben a tanulónak 
felróható módon megszűnik, az ösztöndíjat meg 
kell szüntetni, és a tanév során átutalt ösztöndíj 
arányos részét vissza kell �zetni. A Tehetséggon-
dozó Ösztöndíj megszüntetéséről a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság dönt.

Egy pályázó egy tanévben vagy a Tehetség-
gondozó Ösztöndíjban, vagy az Esélyterem-
tő Ösztöndíjban részesíthető.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és tb-járu-
lék�zetési kötelezettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek számít ugyan-
úgy, mint az intézmények által adott szociális és 
tanulmányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési Bizottság
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A legnagyobb öröm szá-
munkra, ha egy hányatott 
sorsú állat végre biztos, 
szerető gazdájára, új csa-
ládra lel. Arra biztatunk 
minden kedves gazdi-
jelöltet, válasszon magá-
nak olyan kedvencet, aki-
nek befogadásával még egy 
életnek ad lehetőséget, hi-
szen a helyére újabb rászo-
ruló kerülhet. Semmi sem 
ér fel egy sokat szenvedett 
kutya vagy cica hálájával, 
szeretetünket százszoro-
san viszonozzák!

Ha örökbe fogadná Umát 
vagy Adriát, vegye fel a 
kapcsolatot az Alapítvány 
munkatársaival. Telefon: 
06 30 276 6071 vagy 
06 30 910 6987, E-mail: siri-

usalapitvany@gmail.com. 
A többi gazdikeresőt pedig 
megtalálja a www.siri-
usalapitvany.hu webolda-
lon. Sirius Állat- és Termé-

szetvédelmi Alapítvány, 
Érd. Adószám: 18707379-1-
13, Bankszámlaszám: 
1 0 4 0 3 1 3 6 - 4 9 5 3 4 9 4 9 -
49521015.

Gaz  dikereső

Uma 3–4 év körüli, közepes 
termetű, ivartalanított szuka. 
Barátságos, békés, mozgé-
kony, játékos kutyus. Más ku-
tyákkal is jól megfér, kertes 
házba költözne szívesen

Adria 1 év körüli, közepes ter-
metű, élénk, barátságos szuka 
kutyus. Talált kutyaként került 
a gondozásunkba, de nem ke-
resték, így ivartalanítás után 
új, felelős gazdira vár

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük, küldje el rövid szakmai önéletrajzát
– a pozíció megjelölésével – az alábbi címre:

mediatotal@mediatotal.hu

Élelmiszeripari multinacionális cég
munkatársakat keres
az alábbi munkakörbe:

GYÁRTÁSI
FOLYAMATKEZELŐ

12 órás folyamatos műszakban
Főbb feladatok:
• számítógépes és kézi folyamatirányítás
• egyszerűbb laboratóriumi mérések
• technológiai tisztítások
• hibák azonosítása és elhárítása
Elvárások:
• szakirányú középiskolai végzettség

(műszaki terület előnyt jelent)
• számítógépes alapismeret

Emelőgép kezelői jogosítvány előnyt jelent!
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MECHANIKAI és/vAgy ELEKTRONIKAIMŰsZERésZEK
jelentkezését várom újonnan létesült üzemünkbe.

Ipari robotok, szerelősori automaták karbantartása, üzemeltetése a feladat.
Munkarend: kétműszakban (túlmunka
vállalásának lehetősége)
Munkáltató:
KEROX Ipari és Kereskedelmi Kft.

Munkavégzéshelye: Sóskút ipari park
Cégesautóbusz indul:Budapest Etele tér
Volánautóbusz-pályaudvar, Százhalombatta,
Tárnokvasútállomás, Érd-központ

Önéletrajzokat
a tamastemesvari@gmail.com e-mail címre várom.

recepciós,
beöltözős animátor,

büfés-konyhás
fix, bejelentett munkakörbe.

39
28

97

39
22

74

Takarítót
keresünk

Biatorbágyra 8 órában,
választható időpontban
hétfőtől péntekig 06-14

vagy 08-16 vagy 14-22 óráig
06 1 263-2904

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal
az iroda@szigetelokboltja.com
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FŐÁLLÁS & DIÁKMUNKA
∙ M0KÖRGYŰRŰN

INGYENES CÉGES BUSSZAL
ÉRDRŐL, DIÓSDRÓL ÉS

TÖRÖKBÁLINTRÓL

∙ CAMPONAMELLETT

∙ ÚJBUDA CENTERNÉL

38
69

98

Autóbuszok és tehergépjárművek
javításában jártas karosszéria

lakatosokat keresünk
XI. kerületbe azonnali kezdéssel.

Karosszéria lakatos
végzettség szükséges.
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Sütőipari cég egyműszakos

targoncás munkakörbe,
ill. női és férfi betanított
munkás kollégákat keres

azonnali kezdéssel. Munkába
járáshoz Érd központjából

buszt biztosítunk.
A jelentkezéseket
telefonszámmal az

office@princesspek.hu
e-mail címre várjuk!
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A Kludi Szerelvények Kft.
munkatársat keres

ÖNTÖDEI GÉPEKRE
BETANÍTOTT

munkakörbe.

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-30/856-9798 Koós Csaba

Jelenkezni személyesen:
Kludi Szerelvények Kft.

2049 Diósd, Homokbánya u. 75.
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

•magaskereseti lehetőség
• béren kívüli juttatások:
Erzsébet-utalvány, útiköltség-térítés,
szezonális rendkívüli jutalom

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-437, 06-31/780-8441 Izrael József

Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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A Mobis Parts Europe N.V. a koreai Hyundai Mobis európai leányvállalata, kizárólagos for-
galmazója a Hyundai és Kia modellek gyári alkatrészeinek és tartozékainak Európában.
Különböző európai leányvállalatainkkal szorosan együttműködve dolgozunk, központunk Frank-
furtban, Németországban található.
A MOBIS PARTS EUROPE Magyarországi Fióktelepe új kollégát keres az alábbi munkakörbe:

RAKTÁROS
Főbb feladatok: • áruk minőségi és mennyiségi ellenőrzése

• áruk be-, kitárolása tárhelyre PDA eszköz igénybevételével, csomagolás
• anyagmozgatás, illetve az ehhez kapcsolódó adminisztráció elvégzése

Elvárások: • raktározásban szerzett tapasztalat
• új típusú targoncavezetői jogosítvány és targoncavezetői gyakorlat
• erkölcsi bizonyítvány
• alaposság, precizitás
• jó fizikai teherbírás
• együttműködési készség
• teljesítmény orientáltság
• csapatmunkára való hajlandóság
• kétműszakos munkarend vállalása

Előnyt jelent: • autóalkatrészek ismerete

Amit kínálunk: • versenyképes fizetés
• hosszútávú munkalehetőség egy nemzetközi vállalatnál
• lendületes csapat

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését kérjük, jelentkezését az alábbi e-mail címre küldje el:
hu_jobs@gmobis.com

További információért keresse fel weboldalunkat: www.mobis.co.kr
Kérjük, jelentkezése elküldésekor tüntesse fel a pozíció megnevezését.

39
10

40
39

19
99

Álláslehetőség Érden 2016.09.01-től
A Konténer Hungária Kft. új központi telephelyére keres:

LAKATOS SZAKMUNKÁST
VILLANYSZERELŐT
szakmai végzettség, Érd környéki lakóhely
Amit kínálunk:munkavégzés hétköznapokon, normálmunkaidőben (8-17h),
hosszú távú, tartósmunkalehetőség, versenyképes fizetés, változatos feladatok
Elvárások: precíz munkavégzés, megbízhatóság
Küldje el önéletrajzát a jelentkezes@kontener.hu e-mail címre, vagy jelentkezzen
a 06-30-280-9873-as számon, munkanapokon 11-16.30 óra között.
Munkavégzéshelye:KonténerHungáriaKft.bemutató telephelye,2030Érd, Fiastyúku.7.

Cserépmintás tetőlemez, trapézlemezméretre gyártás felár nélkül!
Rövidhatáridő, nagy színválasztékbruttó1257 és1638Ft/m2-től.
Famintás lemezekújra rendelhetők. Kismennyiséget is kiszolgálunk!

Élhajlításban jártasmunkatársat keresünk
bádogos termékekkészítése,
raktáros, árukiadómunkakörbe

érdi telepünkre. Előny: targoncakezelői vizsga.

Jelentkezés: info@martonacel.hu.

2030 Érd, Bajcsy-Zs. út 145–147. • 06-70-633-3600 • info@martonacel.hu
2462Martonvásár, Szt. László út 44. • 06-30-297-5104 •martonvasar@martonacel.hu
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TEHERGÉPKOCSI VEZETŐT
keresünk hosszútávra,
„ C” jogosítvány és

darukezelő vizsga feltétel,
„ E” jogosítvány előny.
Versenyképes jövedelem,
stabil munkahelyi háttér.
Jelentkezés 06/20-5231551

telefonszámon.
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NAPVIRÁG BIOBOLT
a Spartól balra, aDiósdi út 48.-ban!

Telefon: 20/288-0125 SzabóGyuri bácsi
Inkontinencia
teájamár kapható!
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Számítógépes talpbetét készítés
aMagyarTermékNagydíjasPodiart Kft.-vel!a

Élni jó:
immunerősítés

a nagydózisú
dr. Lenkei

Vitaminokkal!

Berkemann
papucs kiárusítás!

19900 Ft helyett
15990 Ft

Az eredetiGyógyfüves
Mesterbalzsam csak 4990 Ft!
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2051 Biatorbágy, Baross G. u. 38/a. Tel./fax: 23/312-959
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00, V: zárva
Az árakmárcius 4-től a készlet erejéig érvényesek, az áfát tartalmazzák.

Homlokzati rendszer akció!
„Ha az ár mellett… A minőség is számít!”
10 év rendszergarancia –Kiemelkedő ár-érték arány–

ÉMI rendszervizsgálat – Tűzterjedési vizsgálat –Hatalmas raktárkészlet

További akciónk: www.concordia-therm.hu

8 cm 2355 Ft/m2

10 cm 2685 Ft/m2

12 cm 3015 Ft/m2

Grafitoshomlokzati
hősziGetelőrendszer

1,5mm vakolattal

lokzatihősziGetelőrendszer
1,5mm vakolattal

5 cm 1673 Ft/m2

6 cm 1818 Ft/m2

7 cm 1963 Ft/m2

8 cm 2108 Ft/m2

10 cm 2398 Ft/m2

12 cm 2688 Ft/m2

14 cm 2978 Ft/m2

16 cm 3268 Ft/m2

18 cm 3558 Ft/m2

20 cm 3848 Ft/m2

λD=0,039W/mk!

λD=0,031 W/mk

5 cm 345 Ft/m2

7,5 cm 549 Ft/m2

10 cm 689 Ft/m2

UD0,6132Ft/fm
CD0,5179Ft/fm

táblás ásványGyapot

Gipszkarton
profilok

14 cm 3345 Ft/m2

16 cm 3675 Ft/m2

18 cm 4005 Ft/m2

20 cm 4335 Ft/m2

CD0,6196Ft/fm
UW750,6239Ft/fm
CW750,6290Ft/fm
UW1000,6299Ft/fm
CW1000,6339Ft/fm

ÁLLÁST KÍNÁL
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Németországi
munkahelyünkre

keresünk

IPARI
FÉNYEZŐKET
és alap német
nyelvtudással
rendelkező

TARGONCÁS
munkatársat.

Korhatár: 40 év.

Érdeklődni:
06-1-471-9548,
06-1-471-9547

Munkavégzés helye:
Helen Doron Nyelviskola, Érd

Érdeklődés, jelentkezés:
06 30-427-4027

bernadett.h@hotmail.com
www.helendoron.hu

Angoltanári állás
TÉGED KERESÜNK, HA…

• érdekel a nyelvoktatás és szereted az angol nyelvet
• szeretsz gyerekekkel foglalkozni és megtalálod
a hangot velük

• pozitív, fiatalos, lendületes személyiség vagy és
• felsőfokon (C2) beszéled az angol nyelvet
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VÁRUNK CSAPATUNKBA!

keres a csapatába
ügyfélszolgálatost,

pick up ponti munkatársat
eladót és raktárost!

Munkakörökről bővebben:
www.mall.hu/karrier oldalon olvashatsz,
jelentkezni önéletrajz megküldésével a
karrier@mall.hu e-mail címen lehet,
bérigény és pozíció megjelölésével.

Gyere és dolgozz, egy biztos hátterű,
pörgős csapattal. 38
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Autóbuszok és
tehergépjárművek
javításában jártas

autószerelőket keresünk
a XI. kerületbe

azonnali kezdéssel.
Autószerelő végzettség

szükséges.
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Büfébe Állás! A Bubbles Autómo-
só büféjébe leinformálható,
munkatapasztalattal rendelke-
ző hölgyeket keresünk váltott
műszakba. Ugyanitt részmun-
kaidőbe nyugdíjas főzni tudó
hölgyet keresünk. Érdeklődni
lehet: 20/9-652-902.

Budafoki barkácsáruház állást
hirdet a következő pozíciókra:
segédmunkás, faipari gépmun-
kás, lapszabász, fóliázó. Tapasz-
talattal nem rendelkezők je-
lentkezését is várjuk. Jelentke-
zés:+36309496441

Házvezetőnőt/takarítónőt kere-
sek érdi házba: nem dohányzó,
autóval rendelkező, heti 3-4 al-
kalomra, bejelentett állás. Tel.:
06-30/7900458 hétköznap 8-
15-ig.

Érdi vállalkozás segédmunkáso-
kat keres közműépítési mun-
kákhoz. Folyamatos munka té-
len, nyáron. Jelentkezni a 06-
30/779-02-49.

Otthoni munka, figurák összeállí-
tása, csomagolása, stb: 06-90-
603-905 (audiopress.iwk.hu
635Ft/min, 0612228397,
06204963980)

Érdi nyílászáró szaküzletbe érté-
kesítőt keresünk éves állásra.
Bővebb információ: 06-30/939-
22-22.

Jogosítvánnyal rendelkező ezer-
mestert, kertrendezéshez értő
urat keresünk! Érdi családi ház-
hoz. 06-70/362-1550.

Érdi virágüzletebe gyakorlattal
rendelkező virágkötőt felve-
szünk. Tel.: 06-30/999-73-94.

Kertgondozáshoz értő szakem-
bert keresünk Érdre heti egy
napra. 06-20/661-68-14.

Értékesítőket keresünk érdi Vo-
dafone üzleteinkbe! Jelentke-
zés: tamas.tibor@partner.voda-
fone.hu

Érd és környékére munkájára igé-
nyes kőművest és segédmun-
kást keresünk azonnali kezdés-
sel. Telefon: 06-30/394-17-50.

Sóskúti üzemünkbe galván beta-
nított munkást keresünk önálló
bejárással. T:06-1-3095370,
aerometal@gmail.com

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-
tott ácsokat felveszek. Telefon:
06-30/563-55-44.

ÁLLÁST KERES

Felnőtt szakápolónő ápolást,
gondozást vállal, ill. eltartási/
gondozási szerződést kötne.
06-30-632-4313.

Megbízható, nem dohányzó nő
takarítást vállal referenciával.
Érdeklődni: 06-70/659-03-86.

Idős személy , vagy házaspár ház-
tartásába besegítenék. Kölcsö-
nös bizalom. 06-20/483-0448.

CSALÁDI HÁZ

Érden 3 szobás családi ház,1000
nm-es kerttel eladó. Telefon:
06-23/367-267.

Sóskúton 68 m2-es családi ház
300 négyszögöles telken eladó.
06-30/275-6964.

LAKÁS

Érdi lakótelepen felújított, 60 nm-
es, bútorozott lakás kiadó/ela-
dó. Telefon: 06-20/566-91-80.

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden egy szoba-konyhás-fürdő-
szobás lakás kertes házban kia-
dó 1 vagy 2 fő részére. 06-70/
609-48-89.

Érden parkvárosi családi házban
43 nm-es, kétszobás, önálló lak-
rész bútorozva kiadó. Telefon:
06-30/600-30-62.

Érden munkásoknak, brigádok-
nak külön bejáratú, összkom-
fortos lakás kiadó. Kocsi beál-
lással. T: 06-23/367-922.

Külön bejáratú szoba, kaució nél-
kül kiadó, ár megbeszélés sze-
rint rezsivel együtt. 06-20/278-
73-00.

Érd központjában szoba, konyha,
fürdő (minigarzon) 65e Ft (re-
zsivel). 06-20/328-88-86.

ALBÉRLET KERESÉS

Érden egyedülálló férfi albérletet
keresek jó megközelíthetőség-
gel. Telefon: 06-20/56-57-4-21.

TELEK

Érden 215 n-szögöl körparoná-
más telek eladó 5,3 millió Ft-
ért. 06-20/278-3306.

Panorámás összközműves építési
telek 21millióFt. Részletfizetés-
re is! (Cserfa u.) 30/915-29-50.

Sóskút külterületi részén 3165
m2-es terület eladó. 06-30/275-
6964

OKTATÁS

ANGOL, NÉMET
nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára,

érettségire felkészítés hatékonyan,
nagy gyakorlattal.

Diákokhoz igény esetén házhozmegyek.
Tel.: +36-20-392-4492
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Matematika, fizika korrepetálást
vállalok. Elsősorban 7. és 8. osz-
tályos tanulók jelentkezését vá-
rom, akiket érettségiig kísérhe-
tek. Házhoz megyek. Első óra
ingyenes. 06-70/9-410-775.

Angol tanítás, korrepetálás Érden
és környékén, 3.000Ft/60perc.
Telefon: 06-30/911-27-63.

AUTÓ/MOTOR

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 34
22

08

Jó állapotú robogó sürgősen, ol-
csón eladó. T:06-20-920-4261

ÁLLAT - NÖVÉNY

Állatorvos-házhozjáró. Érden.
Főleg kutyák részére: védőoltá-
sok, gyógykezelések stb. Tele-
fon: 06-20-2166-979.

Lucerna (kis bálás) eladó őste-
remlőtől, Sóskútról. 750,- Ft/db.
Telefon: 06-30/684-91-64.

BÚTOR

2 db ruhás szekrény
(175x120x50cm) eladó Érden.
Telefon: 06-70/659-03-86.

TÁRSKERESÉS

175/82/73 éves férfi komoly kap-
csolatra keres hölgyet. T: 30/
726-1114.

VEGYES

Eladó egy különálló, mobil, üve-
gezett fém kirakatdoboz. Mére-
tei: 140x120x180 cm. Akár fém-
hulladéknak is. 70/205-55-19.

Frissen vágott, konyhakész, kuko-
ricán nevelt tanyasi csirke (1db
is), házhoz szállítva kapható.
Telefon: 06-20/411-3181.

Erdészettől tölgy, kőris tűzifa
15200 Ft/erdei m3-től szállítva.
06-20-613-1859

Mátratherm tégla (38*24*22cm)
150 db eladó féláron. Építke-
zésből kimaradt. 20/9-435-144.

Vastag vagy vékony akác, ke-
mény tűzifa eladó, szállítással.
06-20-525-7602

HÁZTARTÁS

2 üvegballon (25 és 15 literes) ela-
dó, fonott kosárba. 06-20/56-
57-4-21.

VÁLLALKOZÁS

Munkavédelem
Munkaruházat

37
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PaPucsok,
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 06-20/9317-114, 06-23/74-05-01

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.
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ÉRDI GYORSSZERVIZ
Automata mosógép, mosogatógép helyszíni

javítása garanciával. Ingyenes kiszállás,
megbízható szerelés, érdi szerelővel
(korrekt, gyors hibamegállapítás).

HÉTVÉGÉN IS! T: 06-20-254-9391
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S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú, whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148

38
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 38
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Csókásvízvezetékszerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontásnélkül!
Ingyeneshelyszíni felmérés!
06-30/2411-343

37
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KastélyoK, KúriáK
berendezésére

külföldi magas áron vásárolok festményeket,
borostyánokat, ezüst tárgyakat, teljes

hagyatékot, varrógépeket, szerszámokat.
T.: 70/946-00-29

robertosilverkft@gmail.com
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Gázkazánok, cirkók, vízmelegítők,központi
fűtés szerelése, javítása, cseréje.Hétvégén is!
Klímák telepítése, javítása, karbantartása.

Ingyeneshelyszíni felmérés.
Szabó Gyula Érd, Ercsi út 2.

T: +36 30 952 6921, 06 23 630 923
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Kertépítés-fenntartás, sövénynyírás,
térburkolás, gyeptelepítés,

öntözőrendszerek.

www.kapukert.hu

Kapuvári Tamás okleveles agrármérnök
T: 06 30 560 8052
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Vállalom régi tetők javítását, új
tetők készítését, lambériázását,
gipszkartonozást, laminált par-
ketta lerakását, és burkolást.
06-20/804-59-88.

Ács-Kőműves vállal pincétől a te-
tőig minden fajta munkálato-
kat. Nyugdíjasoknak -25%! 06-
20/396-06-93.

Ács-kőműves-tetőfedő munkák
végzése, nyugdíjasoknak 27%
kedvezménnyel. Hétvégén is.
Garanciával. 06-30/318-21-73.

Mindenféle ács és kőműves mun-
kákat, kémények-kerítések épí-
tését, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43.

KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 38
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FODRÁSZHÁZHOZ
megy kedvező árakmellett. 06-30/587-67-63

387730

Minden féle kerti munkát, kaszá-
lást, gyümölcsfa, szőlő gondo-
zást vállalok. 06-30/682-44-31.

Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 37
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