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Biztos, hogy idén sem
marad el a tél!

Vegyemegmost
tűzifáját, ha nemakar
vizes fával bajlódni

egész télen.

Rönkben, kalodában
vagy ömlesztve. 50
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A család, a színház, meg a rockandroll
Interjú Péterfy Borival n 4–5. oldal
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ÉNF eszt – továbbra is lendületben
Sokféle újdonságot tartogat az idei 

ÉNFeszt, az Érdi Napok nyitófeszti-
válja, ami újfajta megközelítésből, új 
elrendezéssel, kivetítőkkel és igazi 
kulináris ínyencségekkel várja az ér-
dieket és a nem érdieket egyaránt. 
Az idei programok csúcspontja vitat-
hatatlanul a magyar underground 
egyik ikonikus előadójának, Péterfy 
Borinak (képünkön) és bandájának 
a koncertje lesz, akik megkerülhetet-
len szereplői a magyar alternatív 
pop-rock életnek. Ez az újfajta irány 
az Érdi Napok (ÉN) programsorozat 
egészére elmondható, ami a szeptem-
ber 2-ai nyitófesztivállal veszi kezde-
tét a főtéren és az – ÉN sorozat kere-
tében megrendezésre kerülő – Érdi 
Jazzfesztivál utolsó szabadtéri kon-
certjével ér véget szeptember 10-én. 
A bő egy héten át tartó rendezvényso-
rozat során konferenciák, kiállítá-
sok, irodalmi és színházi előadások 
is várják a nagyérdeműt.
� n��Részletes program a 12–13. oldalon.

Érd, a mi városunk!

Jövőre lesz negyven éve, hogy Érd városi rangot ka-
pott, de hosszú évtizedeknek kellett eltelnie, hogy 
infrastruktúrája, szolgáltatásainak színvonala valóban 
városias legyen. Az ugrásszerű fejlődés 2006-ban kez-
dődött.  n�7. oldal

Jazzfesztivál négy helyszínen

Immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre az 
Érdi Jazzfesztivál. Az ingyenes koncerteket a főtéren, 
a művelődési házban, valamint a városi könyvtár fel-
nőtt és zenei részlegében hallgathatják meg az ér-
deklődők.  n�8–10. oldal

Szüreti mulatság a pincesoron

Megújult koncepcióval, fiatalos lendülettel jelentkező 
szüreti mulatság várja a látogatókat szeptember 9-én, 
ahol a széles bor- és gasztroválaszték mellett az Intim 
Torna Illegál lesz a nap fő fellépője a mulatságot záró 
utcabál előtt.  n�21. oldal

(Fotó: Pandur-Balogh norBert)
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A sokszínű város ünnepe

Kedves érdi Barátaim!
Nemrég egy ismerősöm, aki tíz 

évvel ezelőtt járt utoljára Érden, 
azt mondta: rá se lehet ismerni a 
városra. Az M7 autópályáról lehajt-
va először az új Interspar áruház-
zal és az átépített Bem térrel szem-
besült, látta az épülő parkvárosi 
közösségi házat, majd beljebb érve 
a városba a (számára új) Gárdonyi 
iskolát, a (számára új) Érd Arénát 
és a városközpontot a (számára új) 
Főtérrel. Beszélgetésünk során 
szóba kerültek az elmúlt időszak 
fejlesztései, a felújított orvosi ren-
delők, az új óvodák, aztán megmu-
tattam neki az Érdligeten már ké-
szülő záportározó és szabadidő-
park, a Velencei útra tervezett 
sportkomplexum, a két új középis-
kola, az új óvodák terveit is. És fel-

hívtam a figyelmét arra, hogy ha a 
következő egy-két évben újra erre 
jár, akkor a város számos pontján 
könnyen építkezésekbe „botolhat”.

És természetesen családjával 
együtt meghívtam szeptember 2-ára, 
az ÉNFesztre, Érd közösségi ünnepé-
re, az Érdi Napok nyitórendezvényé-
re. Aminek azért is nagyon örült, 
mert Péterfy Bori, az ÉNFeszt sztár-
fellépője az egyik nagy kedvence. 

Akik nem tegnap költöztek Érdre, 
azok bizonyára tudják, hogy az Érdi 
Napokon sok-sok kulturális és tudo-
mányos programmal, koncertekkel, 
zenével, tánccal, finom ételekkel és 
italokkal ünnepeljük, hogy érdiek 
vagyunk. Mi, akik büszkék vagyunk 
városunkra, mi, akik örömmel talál-
kozunk másokkal, ismerősökkel és 

ismeretlenekkel, mert tudjuk, hogy 
a közösség ünnep is egyben. Az ösz-
szetartozás ünnepe.

A megújuló, fejlődő Érd sokszínű-
séget kínál, amelyet az Érdi Napok 
keretében koncentráltan nyújtunk 
nemcsak az itt lakóknak, hanem az 
ország különböző szegleteiből hoz-
zánk látogatóknak. 

Kívánom valamennyiüknek, 
hogy érezzék nagyon jól magukat, 
élvezzék a színvonalas programo-
kat. Hívják meg barátaikat, ismerő-
seiket is hozzánk, Érdre, a mi váro-
sunkba! És jól jegyezzék meg, amit 
látnak, mert, ha évek múlva újra 
idelátogatnak, nem fognak ráis-
merni városunkra…

T. Mészáros András
polgármester

ÉNFeszt – továbbra is lendületben
Sokféle újdonságot tarto-

gat az idei ÉNFeszt, az Érdi 
Napok nyitófesztiválja, ami 
újfajta megközelítésből, új 
elrendezéssel, kivetítőkkel 
és igazi kulináris ínyencsé-
gekkel várja az érdieket és a 
nem érdieket egyaránt. 
Ugyanis a szeptember 2-ai 
rendezvény nem titkolt célja 
a színvonalas és széles prog-
ramkínálat mellett a széle-
sebb közönség felé való a 
nyitás az éppen aktuális 
trendeket követve.

Az újítás egyfelől a rendez-
vény infrastruktúráján érhe-
tő tetten, ami szándékoltan 
egy közönségbarát megköze-
lítést céloz. Ezt segítik a 
LED-kivetítőfalak, amelye-
ken jól látható az épp aktuá-
lis program azok számára is, 
akik messzebb állnak a szín-
padtól vagy épp a gasztroso-

ron ülnek, és a Johnny’s Bist-
ro hamburgereit, a Für Elise-
es fiúk – 1977-es Zuk tűzoltó-
kocsijából – a Köleses sört 
kóstolják.

Persze a megszokott prog-
ramelemek, mint a délelőtti 
gyerekműsorok és foglal-
koztatók, valamint a délutá-
ni, illetve az esti koncertek 
és a tűzijáték most is a nyitó-
nap főbb pontjai lesznek, 
amelyek továbbra is ingye-
nesen látogathatók bárki 
számára.

Az idei programok csúcs-
pontja vitathatatlanul a ma-
gyar underground egyik iko-
nikus előadójának, Péterfy 
Borinak és bandájának a 
koncertje lesz, akik megke-
rülhetetlen szereplői a ma-
gyar alternatív pop-rock 
életnek. De itt lesz a Boriék 
nyomdokaiban járó feltörek-

vő új generáció is. A main-
streamtől kissé elrugaszko-
dott Honeybeast, akik a ze-
nekar énekesnőjével, Tarjá-
ni Zsófival az élen szintén 
karakteres színfoltjai a ma-
gyar zenei palettának. Az 
est utolsó fellépője – a sajná-
latos betegségre hivatkozva 
lemondott Fábián Juli és 
Zoohacker koncertje helyett 
– a Catsby nevű formáció, 
akik az évek óta tartó elect-
ro swing láz egyik legfris-
sebb hazai képviselői. Végül 
idén először az ÉNFeszt tör-
ténetében, az utolsó koncer-
tet követően a közönségnek 
lehetősége lesz még egy kis 
bulizásra, az estet DJ Anto-
nyo, a Music FM lemezlova-
sának classic mix partyja 
zárja.

Ez az újfajta irány az Érdi 
Napok (ÉN) programsorozat 
egészére elmondható, ami a 
szeptember 2-ai nyitófeszti-
vállal veszi kezdetét és az – 
ÉN sorozat keretében meg-
rendezésre kerülő – Érdi 
Jazzfesztivál utolsó szabad-
téri koncertjével ér véget 
szeptember 10-én. A bő egy 
héten át tartó rendezvényso-
rozat során jazzkoncertek, 
kiállítások, irodalmi és szín-
házi előadások, valamint a 
szintén megújult koncepció-
val, fiatalos lendülettel je-
lentkező szüreti mulatság 
várja az odalátogatókat, 
ahol a széles bor- és gasztro-
választék mellett az Intim 
Torna Illegál lesz a nap fő 
fellépője a mulatságot záró 
utcabál előtt.

Wolf Katalin
igazgató

Öss zehozni az érdieket!
Az Érdi napok rendez-

vénysorozat már évek óta 
érdiek ezreit vonzza a főtér-
re és a Múzeumkertbe, ahol 
idén is rengeteg színes 
program várja az odaláto-
gatókat. A cél egyszerű: 

összehozni és szórakoztat-
ni az itt élőket. Persze, nem 
csak a város lakosai vesz-
nek részt a programokon, 
hanem a környező városok-
ból és községekből is elláto-
gatnak Érdre a színvonalas 
műsorok miatt. Talán ép-
pen ezért olyan sikeres, 
mert a környező települése-
ket is megmozgatja.

2014 óta folyamatosan 
bővülő programokon lehet 
részt venni, több napon ke-
resztül. De ha csak néze-
lődni szeretnénk, akkor 
sem fogunk csalódni. A 
sportbemutatóktól kezdve, 
különböző tánccsoportok 
fellépésein keresztül, a 

flashmobig sok szórakoz-
tató programmal találkoz-
hatunk. És ha ez nem len-
ne elég, a nagyszínpadnál 
11 órától zenekarok és 
DJ-k gondoskodnak a han-
gulatról.

A legkisebbek kültéri ját-
szóházban tölthetik el az 
időt, vagy akár mesehősök-
ké válhatnak az arcfestők 
keze által. Mindeközben 
sokféle étel- és italkülönle-
gességeket is megkóstolha-
tunk a felállított pultoknál. 
A fellépő művészek is szíve-
sen jönnek, hiszen tudják, 
hogy itt hálás közönséggel 
találkozhatnak. Természe-
tesen a jól megszokott tűzi-
játék sem marad el. A szí-
nes látványosság után pe-
dig electro swing és club 
house ütemei rázzák meg a 
Főteret egészen éjfélig.

Az Érdi Ifjúsági  
Önkormányzat csapata

Fodor Enikő diák-alpolgármester, Urbán Jonatán diákpolgár-
mester és Iván Réka diák-alpolgármester
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A c salád, a színház, meg a rockandroll
Szeptember 2-án lép fel az Érdi Napokon Péterfy Bori és 
a Love Band. Rekkenő hőségben sikerült elérnünk Borit 
koncertre menet. A hőség, zene, színház, család, stressz-
oldás hívószavak mentén kérdeztük őt.

n JéCsé

– Miközben beszélgetünk, 
a turnébuszban ültök, oda-
kint körülbelül 34 fok van. 
Klimatizált a jármű?

– Hál’ Istennek igen.

– Ki dönt arról, hogy hány 
fok legyen a buszon?

– Annyira össze vagyunk 
szokva, hogy ilyesmin nem 
szoktunk veszekedni.

– És máson igen?

– Alapvetően csak szak-
mai dolgokon, de akkor sem 
veszekszünk, hanem inkább 
vitatkozunk.

– Debrecenbe mentek ép-
pen. Ilyenkor, ha vidéken 
koncerteztek, ott is töltitek az 
éjszakát?

– Csak akkor alszunk ott, 
ha messzebbre utazunk, pél-

dául Erdélybe. A koncertről 
Visegrádra megyek, ott van 
most a kisfiam. Hajnalban, 
három-négy körül fogok oda-
érni.

– Mennyi idős a kisfiad?

– Hatéves, júliusban volt a 
születésnapja, még óvodás. 
Hegymászó vagy nindzsa 
szeretne lenni, bár azon is 
gondolkozik, hogy bérgyil-
kos legyen. A múltkor látta a 
Megint dühbe jövünk című 
Bud Spencer-filmet, és a bér-
gyilkos figurája nagyon 
nagy hatással volt rá. Azért 
erről a pályáról remélhető-
leg sikerült lebeszélnem.

– Sok koncertetek lesz a 
nyáron?

– Nagyon, hiszen ez a fő-
szezon. Minimum heti kettő-
három, de van, hogy négy. 
Tegnap Hatvanban koncer-
teztünk, ma reggel hattól 
forgattam, és most megyek 

Debrecenbe. Elég sűrű a 
program.

– Hogy néz ki egy napod? 
Van színházi próba, zenekari 
próba, bezuhan néha egy-
egy film, és ott van még a 
család is.

– Ami a munkát illeti, a 
hangsúly a zenekaron van. 
Minimalizáltam minden 
mást. A színészi énem csor-
bult ugyan az elmúlt tíz év-
ben, de egyáltalán nem bá-
nom.

– Az elmúlt tíz évben? De 
hát ezalatt volt egy csomó 
színházi szereped, többek 
közt a Nemzetiben.

– Ott is csak évi két bemu-
tatót vállaltam a zenekar 
miatt. Mióta megszületett a 
kisfiam, szabadúszó va-
gyok, nem szerződöm seho-
va. Csak akkor fogadok el 
egy ajánlatot, ha a próbák 
nem ütköznek a zenekar 
életével, és izgalmasnak 
tartom a felkérést. Az el-
múlt években három komo-
lyabb színházi feladatom 
volt, kettő a Belvárosi Szín-
házban, és most a Katoná-
ban. A filmforgatások közül 
is csak azt vállalom el, ami 
tényleg érdekel, és amit ösz-
sze tudok egyeztetni a ze-
nekarral.

– Milyen forgatásban ve-
szel most részt?

– Nagypál Orsi rendező – 
vele csináltam a Terápiát és 
két kisfilmet – első nagyjá-
tékfilmjében van egy kicsi, 
de izgalmas szerepem.

– Hány órát dolgozol egy 
héten?

– Azt nem lehet órára mér-
ni. Csinálunk egy új lemezt, 
az ezzel kapcsolatos munka 
– a szövegírás, a számokról 
való gondolkodás – folyama-
tosan, fejben zajlik. Egy-egy 
koncert pedig elvisz egy 
egész napot: annak ellenére, 
hogy a színpadon csupán 
másfél órát állunk, ott van a 
készülődés, a hangbeállás, 
az öltözés, az oda-vissza 
utazás is. Nem lehet ponto-
san mérni, mennyi a munka-

idő. Folyamatosan standby 
üzemmódban vagyunk.

– Mikor jelenik meg az új 
lemezetek?

– Valamikor októberben, a 
tizedik szülinapunk előtt. 
November 17-én lesz a szüli-
napi koncertünk az Akvári-
um Klubban. Nagyon speciá-
lis módon jelentetjük meg ezt 
a lemezt: a számokat először 
az App Store-ból ingyenesen 

letölthető BoriX nevű játék 
pályáján haladva lehet meg-
hallgatni. A játék folyamato-
san frissül, ahogy készülnek 
az újabb számok. Magyaror-
szágon nem volt még ilyen 
lemezmegjelenés...

– És a közönség mit szól 
hozzá?

– Nagyon aktívak! Olyan 
pontszámokat küldözget-
nek, hogy el vagyunk ájulva.

PÉTERFY BORI
Dédapja Áprily Lajos költő, műfordító, nagyanyja Jancsó Ad-
rienne előadóművész, nagyapja Jékely Zoltán író, költő, 
édesapja Péterfy László szobrász, bátyja Péterfy Gergely író. 
Férje Merényi Dávid fotós.
A József Attila Gimnázium színjátszókörét két sikertelen fel-
vételi követte a Színművészetire. Ezután különböző társula-
toknál próbált szerencsét. Budapesti színházakban, az Utol-
só Vonal, a Merlin és a Szkéné előadásaiban játszott, ez 
utóbbiban találkozott Schilling Árpáddal, a Krétakör művé-
szeti vezetőjével. Pintér Béla Társulatával párhuzamosan 
már a Krétakörrel is dolgozott, amelynek 2000-től tagja hi-
vatalosan.
2007. október 15-én jelent meg a Péterfy Bori & Love Band 
cím nélküli első lemeze, amelyen a számokat a volt Amorf 
Ördögök szerzői, Tövisházi Ambrus és Tariska Szabolcs mel-
lett Lovasi András írták.
2008. augusztus 20-án a Nemzeti Színház színművészeként 
a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitünte-
tést kapta. 2010-ben pedig a Filmkritikusok díját, mint Leg-
jobb Női mellékszereplő.
 (Forrás: Wikipédia)

 (Fotó: Karmatik)

„Szeretem a gyengeséget; engem az őrület izgat, a nagyon profik 
hidegen hagynak”  (Fotó: BudapestPark/Lengyel Balázs)
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– Honnan jött az ötlet?

– Alapvetően a zeneszerző 
és zenekarvezető Tövisházi 
Ambrusé.

– Erről a lemezről is játszo-
tok a koncertjeiteken?

– A két már letölthető szá-
mot igen. A Föld hívja Földet, 
illetve a Ne keresd az igazit, 
az én voltam nagyon-nagyon 
megy a Youtube-on.

– Legutóbb egy óbudai 
koncerten láttalak titeket, és 
feltűnt, hogy nagyon jól ani-
málod a közönségedet. Ez 
mindig ilyen jól sikerül?

– Alapvetően nagyon jól, 
de van néha nehezebb kö-
zönség. De olyan, hogy úgy 
váltunk volna el, mármint a 
közönség és én, hogy na, ez 
nem sikerült, még nem volt. 
A végére mindenki elége-
dett.

– Ki a példaképed, ha ze-
néről van szó?

– David Bowie. Lement a 
mélyre, de fel tudott jönni, 
izgalmas és rejtélyes tudott 
maradni, hihetetlen életmű-
vet hagyott maga után, ami-
re a halálával feltette a koro-
nát. Példaértékű művészpá-
lyája volt. De én azokat is 
szeretem, akik elvéreznek a 
csatában. Szeretem a gyen-
geséget; engem az őrület iz-
gat, a nagyon profik hidegen 
hagynak.

– Színész példakép?

– Rengeteg van, nem tud-
nék példát mondani. Egyéb-

ként örülök annak, hogy 
nem kell a színház csodála-
tos és őrjítő rabságában ver-
gődnöm egész életemben; a 
zenekarom alakulása előtti 
nyolc évet a Krétakör Társu-
lat tagjaként töltöttem. Ez a 
korszak ma már legenda: va-
lóban világsztárok voltunk, 
hét-nyolc éven át utaztunk. 
Ez is hatalmas ajándék volt 
az élettől, ha visszagondolok 
rá, néha úgy érzem, hogy ez 
nem is velem történt meg. 

Csodálatos volt az egész al-
kotási folyamat, és azok az 
előadások, amiket létrehoz-
tunk. Fantasztikus időszak 
volt, de százszázalékos je-
lenlétet követelt, fel sem me-
rülhetett a család, például. 
Ezért nem is folytatódhatott 
tovább.

– Játszol mostanában?

– A Katonában volt egy 
premierem májusban, 
Brecht Kaukázusi krétakö-
re. Székely Kriszta rendez-
te, májusban volt a bemuta-
tója, és már jelölték is a leg-
jobb előadás díjára. Nagyon 
drukkolok, hogy megnyer-
je. Nagyon nagy sikere lett 
egyébként: júniusban volt 
egy pár előadás, és tömött 
sorokban álltak az emberek 
a színház előtt, hogy bejus-
sanak. Egy picike térben 

játsszuk, a Katona Kamrá-
ban, ahová összesen száz 
ember fér. A fél zenekart 
vittem magammal: a gitáro-
sunkat, Nagy Istvánt és 
Gáspár Gerit. Mi csináltuk 
a darab zenéjét, az én sze-
repem az Énekes – a karak-
ter nagyon sokat énekel, és 
mint kívülálló kommentál-
ja, meséli végig az előadást. 

Emellett a Száll a kakukk 
fészkére című darabban ját-
szom Ratched főnővért, 
Szabó Kimmel Tamással, 
a Belvárosi Színházban, 
már harmadik éve. Nagyon 
jó kis darab, sokat visszük 
vidékre is.

– Mi vesz ki többet belőled, 
a színház vagy a zene?

– A színház, pedig ko-
rábban vége van, és fizika-

ilag ritkán annyira meg-
terhelő, mint egy koncert. 
De messze nem ad vissza 
annyit. Egy koncert annyi 
energiát ad, hogy utána 
bármilyen fáradtak va-
gyunk, nem tudunk elalud-
ni reggelig. A színházból 
pedig egy nehezebb elő-
adás után hazavánszorog 
az ember.

– Végiggondoltátok már, 
hogy meddig szeretnétek ze-
nélni?

– Nem szoktunk ezen gon-
dolkozni, nem stresszelem 
vele magam. Majd meglát-
juk: ameddig jól áll, ameddig 
van közönség, addig csiná-
lom.

– Hogyan lehet ezt a sokfé-
le dolgot egyszerre stressz 
nélkül csinálni?

– A rock and roll életfor-
mával járó súlyos kilengése-
ket jógával és egészséges 
életmóddal próbálom ellen-
súlyozni. Aztán fontos még a 
szex: nagyon jól karbantart-
ja az idegrendszert. Ezenkí-
vül folyton tudatosítom ma-
gamban, nagyon nagy aján-
dék az élettől, hogy azt csi-
nálhatom, amit szeretek. 
Egy ilyen picike országban, 
ilyen típusú zenével, egy nő-
vel a középpontban, aki rá-
adásul megosztó karakter, 
egy csoda, hogy ez így tud 
működni. Minden alkalom-
mal tudatosítom magamban, 
amikor felmegyek a szín-
padra, hogy a legjobbnak 
kell lenni. Hogy ezt meg tud-
jam csinálni, megfelelő fizi-
kai és mentális állapotban 
kell lennem. Mindezek mel-
lett embertelen erőt ad az 
anyaság, az, hogy van egy 
ilyen gyönyörű gyerekem, és 
nem akarok neki csalódást 
okozni. Ezek az összetevők 
nagyon jól megtartanak en-
gem, egyelőre.

– Köszönjük az interjút, 
várunk benneteket az Én-
Feszten, szeptember 2-án  
19 órakor a Főtéren.

„Egy koncert annyi energiát ad, hogy utána bármilyen fáradtak vagyunk, nem tudunk elaludni reggelig” 
 (Fotó: BudapestPark/Lengyel Balázs)
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Egy ütt, egymásért!
Az, hogy a diákok az ön-

kormányzatiságot gyako-
rolják, hogy beleláthatnak 
egy polgármesteri hivatal 
belső életébe vagy abba, ho-
gyan készül egy előterjesz-
tés; hogy milyen felelősség-
gel jár mások képviselete, 
rendkívül fontos. Ahogyan 
az is, hogy megtanulják ér-
vényesíteni érdekeiket.

Az Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat 2015. október 1-jé-
től működik a város köz-
gyűlése által elfogadott 

Alapokmány szerint. A fia-
taloknak legalább kétha-
vonta közgyűlést kell tarta-
niuk. Ugyancsak az Alap-
okmányban rögzített köte-
lességük, hogy a város ön-
kormányzata által rendel-
kezésükre bocsátott tízmil-
lió forintos költségvetési 
kereten belül saját költség-
vetést készítsenek.

Ebből a büdzséből a má-
sodik Érdi Ifjúsági Önkor-
mányzat számtalan prog-
ramot támogatott, ilyen 
volt a stúdiófejlesztési pá-
lyázat, amelynek kereté-
ben mindhárom középisko-
la kétszázezer forint össze-
gű technikai eszköztámo-
gatást kapott, ami által 
még színvonalasabbak let-
tek az iskolai rendezvé-
nyek. Az ifjúsági önkor-
mányzat ezúttal is támo-
gatta a szalagavató bálok 
terembérleti költségeit, va-
lamint hangtechnikai esz-
közöket ajándékoztak a Dr. 
Dizseri Tamás Habilitáci-
ós Központnak.

A közösségi programo-
kat tekintve újítás volt a Vö-
rösmarty Mihály Gimnázi-
umban megrendezett isko-
lák közötti LAN-party, ahol 
a részt vevő csapatok háló-
zatba kötött számítógépe-
ken játszottak. A versenyre 
nagyon sokan voltak kíván-
csiak, az elődöntőn és a 
döntőn is megtelt a VMG 

„medencéje”, hiszen azok, 
akik nem játszottak, kivetí-
tőn keresztül követhették a 
játékot. A vetélkedő 100 
ezer forint összértékű nye-
reményért folyt, a nyerte-
seknek a játékhoz kapcso-
lódó hasznos tárgyakat ad-
tak át.

Decemberben szaloncuk-
rot osztottak a városköz-
pontban a járókelőknek, és 
ugyancsak decemberben 
történt, hogy bejelentették: 
januártól szeptemberig 

minden hónapban minden 
érdi iskolából kisorsolnak 
egy-egy diákot, aki egy 10 
alkalomra szóló úszóbérle-
tet nyer egy kísérőjével 
együtt. A program rendkí-
vül népszerű, 776-an jelent-
keztek rá.

Tavasszal támogatták az 
első Live Street Art feszti-
vált, több száz palacsintát 
sütöttek a városi gyerekna-
pon és az iskolák közötti 
paintballversenyt is meg-
szervezték. A tanév végén 
anyagilag járultak hozzá a 
középiskolások tanulmá-
nyi kirándulásaihoz, mind-
három iskola 200–200 ezer 
forintot kapott, hogy szín-
vonalas kirándulásokat 
tudjon lebonyolítani. Ter-
mészetesen az általános 
iskolások sem maradtak ki, 
120 alsósnak és felsősnek 
szerveztek közös kikap-
csolódást.

A második Érdi Ifjúsági 
Önkormányzat mandátuma 
ugyan hamarosan lejár, 
mégis valamennyien úgy 
érzik, hogy jó úton járnak, 
mert nincs már iskolák kö-
zötti rivalizálás, sokkal na-
gyobb az összetartás, és jó 
érzés számukra az is, hogy 
sokan felismerik őket, ta-
nácsokat kérnek vagy ép-
pen javaslattal fordulnak 
feléjük, hogy mitől lehetne 
még jobb a diákélet Érden.

QQ NyH

Ifjúsági önkormányzati választás 2017

Ham arosan indul a kampány
Szeptember 1-jén nemcsak a 2017/2018-as tanév kezdő-
dik, három fiatal számára valami egészen új is elindul. 
Fiatalok, ambiciózusok, tettre készek, kreatívok, ötlet-
tel teltek és nagyon lelkesek az új diákpolgármester-je-
löltek, akiknek személyéről szeptember 29-én dönt az 
érdi diákság.

A három diákpolgármes-
ter-jelölt szeptember elsejétől 
egy teljes hónapon át arról 
győzheti meg a saját intéz-
ményében és a többi középis-
kolában tanuló hallgatókat, 
hogy miért ők volnának a leg-
alkalmasabbak arra, hogy a 
rájuk bízott 10 millió forinttal 
gazdálkodjanak és a rendel-
kezésükre álló pénzből ho-
gyan képviselhetnék legjob-
ban az érdekeiket.

Fodor Enikő, a Vörös-
marty Mihály Gimnázium 
diákpolgármester-jelöltje az 
Érdi Újságnak elmondta, az 
első Ifjúsági Önkormányzat 
a fejlesztésekre fektette a 
hangsúlyt, a második a kö-
zösségépítő programokra és 
a népszerűsítésre.

– Idei csapatom célja vi-
szont ténylegesen az, hogy 

Érd diákságát egy nagy csa-
pattá kovácsolja össze. Azért 
jelentkeztem újra a diákpol-
gármesteri tisztségre, mert 
úgy gondolom, készen állok 
egy szinttel feljebb lépni az If-
júsági Önkormányzat hierar-
chiájában, és elődeimhez ha-
sonlóan jól el tudnám vezetni 
ezt a szervezetet – mondta a 
jelenlegi diák-alpolgármester. 
Terveivel kapcsolatban meg-
tudtuk, hogy a közösségi 
programokon túl szeretné az 
iskolákat klimatizálni és étel- 
ital automatákat is kihelyez-
tetne az intézményekben.

Lepp Tamás Márk, a Gár-
donyi Géza Általános Iskola 
és Gimnázium tanulója szin-
tén tagja a jelenlegi grémi-

umnak. Nagy megtisztelte-
tésnek érzi, hogy iskoláját 
képviselheti.

– A csapatommal a nyár 
alatt sikerült egy 
kisebb programter-
vet összeál l íta-
nunk. Mivel sporto-
ló vagyok – koráb-
ban vízilabdáztam, 
jelenleg táncolok –, 
fontosnak tarta-
nám, hogy meg-
szervezzük az első 
érdi ifjúsági olimpi-
át az érdi középis-
kolák között, de egy 
egészségnapot is 
szívesen lebonyolí-
tanánk – mondta a 
Gárdonyi jelöltje. 
Terveivel kapcso-
latban elmondta: 
főként ő is a közös-

séget építené, de 
fontosnak ítéli a 
fejlesztési lehe-
tőségeket is.

A Kós Károly 
Szakképző Iskola 
jelöltje Tulipán 
Kincső, jelölttár-
saihoz hasonlóan 
mindhárom isko-
lában szeretne 
plakátokon és 
szórólapokon ke-
resztül bemutat-
kozni, valamint a 
helyi médiumok 
által kapott lehe-
tőségeket is a 
leg jobban ki-
használni. Diák-
pol g á r mester -

ként a legfontosabbnak a sza-
lagavatók támogatását és a 
tanulást segítő program foly-

tatását tartja. Mentorának 
tekinti a jelenlegi diákpolgár-
mestert, Urbán Jonatánt és 
bízik benne, hogy sok segítsé-
get kap tapasztalt társától.

– Azt szeretném, ha a diá-
kok szeretnék az iskolát. A 
legfontosabb célom, hogy 
olyan hellyé tegyük az érdi 
iskolákat, ahová szívesen 
járnak a diákok, és amire 

sok év múlva is jó szívvel 
gondolnak vissza – mondta a 
nyomozónak készülő lány az 
Érdi Újságnak.

A diákpolgármester és a 
diákképviselők kampányát 
valamennyi intézmény tá-
mogatja. Az igazgatók sze-
rint a demokrácia ott kezdő-
dik, ahol a tanulóknak is jo-
guk van beleszólni sorsuk 
alakulásába, mert közvetle-
nül képviselhetik és érvé-
nyesíthetik érdekeiket. Fon-
tosnak tartják, hogy saját 
költségvetésük van, s a for-
rások elköltéséről maguk 
határozhatnak, mert így 
már most megtanulnak fele-
lősséget vállalni a döntései-
kért. Mindhárom intézmény-
ben nagy hangsúlyt fektet-
nek a jelöltek segítésére.

QQ BNyH

A második Érdi Ifjúsági Önkormányzat tagjai (balról): Tekauer 
Patrik, Fodor Enikő, Sróka Tímea, Urbán Jonatán, Pató Patrícia 
Johanna, Iván Réka, Lepp Tamás Márk, Balázs Bence

Tulipán Kincső (Kós) olyan hellyé tenné az érdi iskolákat, ahová szí-
vesen járnak a diákok

Fodor Enikő (Vörösmarty) célja, hogy Érd di-
ákságát egy nagy csapattá kovácsolja össze

Lepp Tamás Márk (Gárdonyi) megszervezné 
az első érdi ifjúsági olimpiát
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Érd , a mi városunk!
Jövőre lesz negyven éve, hogy Érd városi rangot kapott, 
de hosszú évtizedeknek kellett eltelnie ahhoz, hogy inf-
rastruktúrája, szolgáltatásainak színvonala valóban vá-
rosias legyen. Az ugrásszerű fejlődés 2006-ban kezdő-
dött: a Batthyány-program számtalan kisebb és nagyobb 
eleme valósulhatott meg. A fejlesztések a Modern Váro-
sok program keretében folytatódnak.

Érd közel negyven eszten-
deje kapott városi rangot, 
ám még a rendszerváltozás 
után is mint Európa legna-
gyobb faluját emlegették. A 
hetvenes években megépült 
buszpályaudvar és a mellet-
te lévő üzlet, illetve a lakóte-
lep már „városias” volt 
ugyan, ám ettől függetlenül 
Érd csendes, alvóvárosi éle-
tet élt egészen a 2000-es 
évek derekáig. A szélesebb 
spektrumú fejlesztések 
2006-ban kezdődtek, T. Mé-
száros András polgármes-
ter megválasztásával: Érd 
ebben az esztendőben vált 
megyei jogú várossá.

Az új városvezetés megal-
kotta a Batthyány-progra-
mot, ami lefektette a fejlesz-
tések irányát. Elindultak a 
nagyobb infrastrukturális 
és intézményi beruházások, 
kiaknázva az EU-s pályáza-
tokban rejlő lehetőségeket: 
Érd azon városok egyike 

lett, amely a lehető legtöbb 
uniós forrást hívta le.

A Fidesz–KDNP-s város-
vezetés nagy hangsúlyt he-
lyezett az oktatási, nevelési 
intézmények felújítására, 
bővítésére: újjáépült és gim-
náziumi tagozattal bővült a 
Gárdonyi iskola és a tan-
uszoda, sportcsarnokkal 
gazdagodott a Batthyány 
sportiskola, és több intéz-
mény (VMG, Érdligeti, Tele-
ki és Bolyai) energetikai 
korszerűsítését is elvégez-
ték. A gimnázium – ahol az 

elmúlt években új laborató-
riumot alakítottak ki és a 
mellékhelyiségeket is telje-
sen felújították – az idei év 
tavaszán a régi tornaterme 
mellé egy új tornacsarnokot 
is kapott.

Az óvodák modernizálása 
sem maradhatott el: a Béke 
és a Bem téri intézményeket 
bővítették, újjáépítették a 
Meseház és a Kutyavári óvo-
dákat, és új épületbe költö-
zött a Harkály ovi. E lépé-
sekkel sikerült megoldani 
az égető óvodai férőhelyhi-
ányt. A legkisebbekre is 
gondoltak: a nagyon rossz 
állapotú Aradi utcai bölcső-
dét teljes egészében újjáépí-
tették. Emellett új játszóte-
rek, parkok épültek, és átad-
ták Érd első nemzetiségi 
óvodáját is.

Az egészségügyben is je-
lentős változások történtek: 
a szakrendelő egynapos se-
bészettel és új funkciókkal 

bővült, a háziorvosi rende-
lőket átalakították, felújí-
tották, az orvosi ügyeletet 
egy felújított épületbe köl-
töztették.

Átalakult a városközpont: 
kiépült a Pelikán sétány, a 
főtér, megszépült a Geszte-
lyi-ház, és kialakították a 
Magyar Földrajzi Múzeum 
tetőterét. A Felső utcában új 
parkolókat hoztak létre, a 
művelődési központ mögötti 
murvás területen pedig ta-
valy nyáron alakítottak ki 
parkolóhelyeket.

Nemcsak a városközpont, 
hanem a Bem tér is átala-
kult: új csomópont épült ki a 
város nyugati kapujánál, az 
autópálya le- és felhajtójá-
nak átépítésével párhuza-
mosan. Bevásárlóközpont, új 
postahivatal szolgálja most 
már az itt lakók kényelmét, 
és hamarosan elkészül az új 
közösségi ház is.

Fellendült a sportélet: 
hosszú évek vitái után sike-
rült átadni az Arénát, ahol 
nemcsak az ÉRD kézilabda-

csapata lelt otthonra, hanem 
a birkózók, úszók és vízilab-
dázók képviselői is.

A városvezetés szintén ki-
emelt figyelmet fordított a 
közbiztonság növelésére: a 
polgárőrség és a rendőrség 
munkájának támogatásával, 
a térfigyelő kamerák kihe-
lyezésével sikerült pozitív 
eredményt elérni.

Az elmúlt esztendők vitat-
hatatlanul legnagyobb beru-
házása az egész várost érin-
tő csatornázás volt – a pro-
jekt keretében mintegy öt-

ven kilométernyi új aszfaltút 
is kiépült. Nem ez volt az 
egyetlen „vizes” projekt: új 
vízelvezető rendszert kapott 
Erzsébetváros, ahol a csapa-
dék- és belvizek korábban 
nagy gondot okoztak, és 
megújult Érd ivóvízhálózata 
is. A város közvilágítását is 
fejlesztették: minden izzót 
környezetbarát és energia-
takarékos világítótestre cse-
réltek. A hulladékszolgálta-
tást is megreformálta a vá-
ros, a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés bevezetésé-
vel és az új gyűjtőedények 
kiosztásával.

Az elmúlt tíz év fejleszté-
sei nem értek véget: a Mo-
dern Városok program kere-
tében folytatódik tovább Érd 
gazdasági, intézményi és 
infrastrukturális fellendíté-
se. A 64 milliárd forint kor-
mányzati támogatás mellett 
az európai uniós VEKOP-
programból 11 milliárd fo-
rint áll Érd rendelkezésére, 
ezenkívül az érdi vállalko-
zások különféle fejlesztési 
forrásokra is pályázhatnak. 
2022-re Érd körülbelül 130 
milliárd forinttal válhat gaz-
dagabbá, mint azt Cserpre-
ghy Nándor miniszterhe-
lyettes is hangsúlyozta nyári 
érdi látogatása alkalmával.

A Modern Városok prog-
ram keretében megvalósuló 
beruházások tervezési sza-
kasza 2015-ben kezdődött, 
2017-ben pedig elindult a ki-
vitelezés. Elsőként az Érdi 
Tankerületi Központ épülete 
készült el, majd megkezdő-
dött a Fácán óvoda új épüle-
tének megépítése, valamint 
a Tusculanum és a Kincses 
óvoda – illetve a szomszédos 
bölcsőde – fejlesztése. Az el-
következendő évben több 
más óvodát is modernizál-
nak, Felső-Parkvárosban 

pedig új köznevelési cent-
rum – iskola és óvoda – épül. 
A Batthyány sportiskolát és 
a Teleki iskolát is újjáépítik, 
és mindkét intézményben el-
indul a gimnáziumi tagozat. 
A Kós Szakképző Iskola is új 
köntösbe öltözik és kibővül 
az elkövetkező években.

A szociális ellátás teljes 
egészében átalakul a város-
ban: a Topoly utcában komp-
lex szociális és gyermekjólé-
ti intézmény épül, otthont 
adva családoknak, idősek-
nek és hajlék nélkül élőknek 
egyaránt. A Bagoly utcai 
rendelő megépítésével befe-
jeződik az orvosi rendelők 
fejlesztése, emellett átépítik, 
modernizálják a Dr. Romics 
László Egészségügyi Intéz-
mény régi szárnyát. A sport-
élet is tovább fejlődik: új 
sportkomplexum épül az 
Aréna környezetében.

Az infrastruktúra fejlesz-
tése sem zárult le a csator-
naprogrammal: az egész 
város vízelvezetését érintő 
program indult el az idén, 
amelynek keretében két zá-
portározó is megépül. Az 
érdligeti tározó munkálatai 
már megkezdődtek; 2018-
ban a papi földeken már 
szabadidőpark várja a láto-
gatókat.

A Modern Városok prog-
ram keretében megújulnak 
a gyűjtőutak, nagyobb cso-
mópontok is, és megépül az 
a vállalkozói falu, amely – a 
városhoz befolyó adóbevé-
telek révén – biztosítja 
majd, hogy a fejlesztések 
fenntarthatók és folytatha-
tók legyenek, és Érd ne 
csak nevében, hanem szol-
gáltatásai, a nyújtott élet-
minőség révén is megyei 
jogú város legyen, megőriz-
ve kertvárosi jellegét.

QQ ÁdÁm Katalin

Az időseket, a krízishelyzetbe került családokat és a hajléktalanokat egyaránt ellátó Topoly utcai Kon-
centrált Szociális Intézményre 2,1 milliárd forintot fordít a város

Az ún. papi földekre tervezett záportározó építkezése, a tómeder év végéig elkészül. A víztározó mellett 
2018-ban szabadidőpark épül majd
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Sárik Péter Trió
feat. Urbán Orsolya és Gyárfás István

A főtéri jazzkoncertek sorát 
idén Sárik Péter triója nyitja 
Urbán Orsi és Gyárfás Ist-
ván közreműködésével.

Sárik Péter a jazz mellett 
szinte minden zenei irány-
zatban kipróbálta magát, 
klasszikus zenei tanulmá-
nyokat is folytatott, játszott 
klasszikus, könnyű-, pop-, 
latin és világzenét is. 2002-
ben csatlakozott a Jazzpres-
sion zenekarhoz, amellyel 
nagyon hamar Magyaror-
szág egyik legnépszerűbb 
jazzformációja lettek: 2004-
ben elnyerték az Emerton-
díjat mint az Év jazzegyütte-
se. Három lemezük jelent 
meg, és szerte Európában 
nagy sikereket arattak.

2007-ben alapította meg 
saját zenekarát, a Sárik Pé-
ter Triót, amely rövid időn 
belül az ország vezető jazz-
zenekarai közé került. Eddig 
öt lemezük jelent meg, a 
Jazzkívánságműsor című al-
bum a megjelenését követő-
en négy hónapon belül 
aranylemez lett, majd 2014-
ben Fonongram-díjat kapott 
mint az Év hazai jazzalbu-
ma.

Sárik Péter ezenkívül 
számtalan formáció alapító-
ja, illetve tagja volt, az el-
múlt években többek között 
a következő előadókkal kon-
certezett rendszeresen: Fá-
bián Juli, Berki Tamás, 
Pély Barna, Falusi Mari-

ann, Micheller Myrtill, Lui-
za Zan, Gyárfás István, Ho-
dek Dávid, Random Trip.

Mint zeneszerző is jelen-
tős nemzetközi sikereket 
mondhat magáénak: kom-
pozíciói rendre dobogós he-
lyezéseket értek el az Egye-
sült Államok és Nagy Bri-
tannia legjelentősebb dal-

szerzőversenyein. 2011-
ben a Magyar Zeneszerzők 
Egyesülete Orszáczky-díj-
jal ismerte el addigi mun-
kásságát. 2015-ben elkészí-
tette Idebent-odakint című 
szerzői lemezét, amelyen 
kedvenc énekeseinek írt da-
lokat. A lemez érdekessége, 
hogy jazz csak elvétve talál-
ható rajta, a szerzemények 
követik az előadók eredeti 
stílusát.

A trió Gyárfás Istvánnal, a 
magyar jazzélet fiatalabb 
generációjához tartozó fan-
tasztikus gitárosával és a 
swing- és blueséneklésben is 
egyedi hangú Urbán Orsival 
érkezik Érdre.

A színpadon: Sárik Péter 
– zongora, Fonay Tibor – 
bőgő, basszusgitár, Gálfi At-
tila – dob és Gyárfás István 
– gitár, Urbán Orsi – ének.

Szeptember 8., péntek 19 
óra, Főtér

Syrius Legacy
Az egykori Syrius együttes 

máig élő legenda, másfél évti-
zedig létezett, de fénykorát az 
1970 és 1972 közötti években 
élte. A kvintettben akkor Ba-
ronits Zsolt szaxofonos mel-
lett Ráduly Mihály játszott 
szaxofonon és fuvolán, Pataki 
László orgonált, Orszáczky 
Miklós (Jackie Orszaczky) 
basszusgitározott és énekelt, 
Veszelinov András dobolt. A 
jazz és a rock elemeit ötvöző, 
az improvizációknak is teret 
adó, világszínvonalú zenéjük a 
hazai alternatív közönség ro-
konszenvét igen, a hivatalos-
ságok támogatását nem nyer-
te el. Ennek tulajdonítható a 
zenekar hányatott sorsa, majd 
a formáció felbomlása.

Él még az a nemzedék, 
amelynek tagjai személyes 
emlékeket őriznek. De színre 
lépett egy újabb korosztály, 
amelyik csak hallomásból is-
meri, mégis vállalta a prog-
resszív magyar jazzrockcsa-
pat örökségének ápolását. A 
Syrius Legacy zenekar azt 
szeretné bizonyítani, s teszi is 
ezt nem kis sikerrel, hogy a 
Syrius zenei hatása a mai na-
pig tart. A zenekarban a mai 
20-as (egyedül Benkó Ákos 
múlt 30) nemzedék legkivá-
lóbbjai és legtöbbet foglalkoz-
tatott fiatal magyar jazzmu-
zsikusai szerepelnek. A Syri-
us Legacy a JazzMa.hu szak-
mai szavazásán 2014-ben, 
2015-ben és 2016-ban is „Az 

év együttese” lett. 2015-ben 
pedig az olvasói szavazólis-
tán is kiérdemelte ezt a minő-
sítést.

A Syrius Legacy sokkal 
több emlékzenekarnál, azzal 
a céllal, hogy a legendás előd 
kompozícióit játssza modern 
jazzhangszerelésben. Hivatá-

suknak tartják, hogy azokhoz 
a generációkhoz is eljuttas-
sák a Syrius által képviselt 
értékeket, amelyek eredeti-
ben sohasem hallhatták eze-
ket a műveket. Első lemezük, 
Az ördög álarcosbálja – Újra-
töltve 2015 őszén jelent meg, 
és Fonogram-díj jelölésben 
részesült. A Széttört álmok 
című, magyar költők verseiből 
építkező szvit negyvenhét év-
vel az eredeti Syrius-produk-

ció után jelent meg először le-
mezen. Kizárólag erre a kon-
certre csatlakozott hozzájuk 
a hazai rockgitározás ikonja, 
Tátrai Tibor, aki 1972-től rö-
vid ideig az eredeti Syriusnak 
is tagja volt.

A színpadon: Benkó Ákos – 
dob, ének, Fonay Tibor – 
bőgő, basszusgitár, Ludányi 
Tamás – szaxofon, Tempfli 
Erik – zongora, Vidákovich 
Izsák – szaxofon, fuvola

Szeptember 9., szombat 
17.30 óra, Főtér
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Bin der–Borbély formáció
Két nagyszerű művész, a 

jazz-folk hazai képviselői. 
Mindketten mesterei hang-
szereiknek, a gyökerekhez 
való visszatérés fontos szá-
mukra, így igazán izgalmas 
utazásban lehet részünk 
ezen az estén. 

Binder Károlyról érdemes 
tudni, hogy tehetségét az új 
irányzatok, eltérő zenekultú-
rák, kompozíciós technikák 
és improvizatív rendszerek 
szintézisének szolgálatába 
állítja, miközben persze nem 
feledkezik meg saját zenei 
gyökereiről sem, hiszen nem 
pusztán vagy talán nem is el-
sősorban muzsikusról, ha-
nem egy termékeny zeneszer-
zőről van szó: több mint 300 
kamara- és zongoraművet 
komponált, 43 film, színházi 

előadás és hangjáték zenéjét 
szerezte. Eddig 67 hangleme-
ze, CD-je jelent meg, ennek 
többsége saját szerzői lemez. 
A Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetem Budapesti Tanár-
képző Intézetének Jazz Tan-
szakán kitüntetéses diplomá-
ját mint jazz-zongora előadó-
művész, tanár, jazz-zeneszer-
ző és hangszerelő, továbbá 
jazzelmélettanárként kapta. 
Véleménye szerint „A muzsi-
ka egy egész, nem léteznek 
szeletek. Egy igazi küldetés, 
amelyet csak hittel lehet élni. 
Egy igazi Ügy, amit csak egé-
szében, totalitásában lehet és 
kell szolgálni…”.

Borbély Mihály az egyik 
legsokoldalúbb multiinstru-
mentalista, aki ugyanúgy 
felbukkanhat autentikus 

László Attila–Oláh Kálmán Quartet
feat. Soso Lakatos Sándor

Az idei Érdi Jazz Fesztivál 
zárkoncertje méltó befeje-
zés lesz, igazi különlegessé-
get kínál a jazzrajongóknak 
László Attila és Oláh Kál-
mán quartetje Soso Laka-
tos Sándorral kiegészülve.

László Attila jazzgitá-
ros, zeneszerző. Pályafutá-
sa során olyan világhírű 
jazz-zenészekkel muzsi-
kált már együtt, mint Ran-
dy Brecker, Anthony 
Jackson, James Moody, 
Tommy Campbell, David 
Friedman, Gary Willis, 
Hiram Bullock, Billy Cob-
ham és még sokan mások.

Oláh Kálmán rendkívül sok-
oldalú jazz-zongorista, zene-
szerző, hangszerelő és tanár, 
a kortárs magyar jazz kiemel-
kedő alakja, aki mesterien öt-
vözi a jazz, a népzene és a kor-
társ klasszikus zene elemeit.

Ha két ilyen muzsikus ösz-
szeáll, abból mindig különle-
ges születik, 27 év alatt – eny-
nyi ideje működnek már 
együtt – pedig össze is csiszo-
lódtak alaposan. Saját, finom 
hangvételű, nyolcados zené-
jük nagy részét maguk írják, 
de programjukban jazzszten-
derdek is szerepelnek. Latt-
mann Bélával és Balázs Ele-

mérrel – igazán régi zenész-
társaikkal – összeszokott 
együttest alkotnak. Játékuk-
ra a finom hangzás és a dina-
mikus megszólalás egyaránt 
jellemző, koncertjükön saját 
szerzeményeiken kívül swing-
zenék is felcsendülnek mo-
dern felfogásban.

Az érdi fellépés attól lesz 
igazán különleges, hogy a négy 
elismert jazz-zenész még so-
sem játszott együtt a szakma 
és a jazzrajongók által is kirob-
banóan tehetségesnek tartott 
fiatal szaxofonossal, Soso La-
katos Sándorral, aki tizenkét 
éves kora óta játszik a nyilvá-

zene területén egyaránt te-
vékenykedik. Koncertezik és 
felvételeket készít az általa 
vezetett Balkán Jazz Pro-
ject, Borbély Műhely, Bor-
bély–Dresch Quartet, Quar-
tet B zenekarokkal, vala-
mint a zongorista Binder 
Károllyal duóban is, ahogy 
ezt itt Érden is teszik majd.

Számtalan lemezfelvétel 
közreműködője idehaza és 

külföldön. Koncertezett Eu-
rópa-szerte, az USA-ban, 
Mexikóban és Ausztráliá-
ban, valamint nagy fesztivá-
lokon szerepelt a legkülön-
bözőbb műfajok jeles hazai 
és külföldi képviselőivel.

A színpadon: Binder Károly 
– zongora, Borbély Mihály – 
szaxofon, Horváth Balázs – 
bőgő, Benkó Ákos – dob.

Szeptember 9., szombat 
19 óra, Főtér

nosság előtt. Tizenöt évesen 
már a Magyar Rádió égisze 
alatt, a Maloschik Róbert által 
szervezett ifjúsági együttes, a 
Next Generation sztárszólistá-
ja volt. Világhírű amerikai ze-
nészek mesterkurzusain vett 
részt, fellépett Hollandia és 
Európa számos neves klubjá-
ban. A legrangosabb magyar 
jazzmuzsikusok is szívesen 
lépnek vele színpadra.

Az érdi műsor tehát, túl 
azon, hogy ez lesz az első 
közös fellépés, nagy élményt 
ígér, hiszen mindannyian a 
mély érzésű, harmóniagaz-
dag zenei világot képviselik.

Az érdi esten a színpadon 
tehát: László Attila – gitár, 
Oláh Kálmán – zongora, 
Soso Lakatos Sándor – sza-
xofon, Lattmann Béla – basz-
szusgitár, Balázs Elemér – 
dob.

Szeptember 10., vasár-
nap 19 óra, Főtér

népzenei, jazz- vagy kortárs 
zenei produkciók szólistája-
ként, kompozícióit pedig je-
les kamaraegyüttesek és 
szimfonikus zenekarok szó-
laltatják meg. Lehet, sokan 
még a Vujicsics együttes ala-
pító tagjaként is emlékeznek 
rá, aki emellett a nép- és vi-
lágzene, a jazz és a kortárs 
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Jazz és irodalom

Juhász Gábor és Lackfi János
Irodalom és zene – a kezde-

tektől szoros kapcsolatban áll-
nak, a legkülönbözőbb módo-
kon egészítik ki, erősítik egy-
mást. Juhász Gábor gitármű-
vész és Lackfi János író, költő 
műsora is erről szól. Egy nyel-
vet beszélnek ők, csak egyi-
kük a zenét használja a kifeje-
zés eszközéül, másikuk a sza-
vakat, az elbeszélést. Produk-
ciójukban a jazz-zenét és a rí-
meket fogják összehangolni. 
Lesznek komolyabb irodalmi 
alkotások és vicces költemé-
nyek, amelyeket Juhász Gábor 
kísér gitáron.

Lackfi János színészi véná-
ját is megcsillogtatja ezen az 
estén, nem eshet ez nehezére, 
hiszen akár József Attila-dí-

jas irodalmi shawmannek is 
nevezhetnénk, persze szigo-
rúan jó értelemben, olyannak, 
aki akár 80–100 író-olvasó 
találkozón is képes részt ven-
ni évente. A szavakkal való 
bánás a vérében van, szó sze-
rint, hiszen irodalmi család-
ba született, Mezey Katalin 
és Oláh János költők gyerme-
ke. A humor a lényéből fakad, 
mindegy, hogy Kölcsey vagy 
Arany, akármelyikük átkölté-
sével képes ironikus hang-
nemben szólni komoly ügyek-
ről is, például: „Szilágyi / Ör-
zsébet / E-mailjét megírta, / 
Emoti- / Konokkal / Azt is tele-
sírta. / Fiának / Megy a mail / 
London városába, / Ahol az / 
Mosogat / Egy setét kocsmá-

ba”; vagy: „Isten, áldd meg a 
magyart / Belső széthúzással, 
/ Nem kell ágyú, puska, kard, 
/ Végez enmagával.”

Ha Lackfi a szavak meste-
re, akkor Juhász Gábor a gi-
tár igazi „reneszánsz embe-
re”, hangszerének talán a 

legsokoldalúbb művésze Ma-
gyarországon, aki egyaránt 
képes az elmélyült visszafo-
gottságra és a tüzes virtuozi-
tásra, a zenei örökség lehető 
legszélesebb tárából merít és 
folyamatosan kísérletezik. 
Többször szerepelt már világ-
sztárokkal (Palle Mikkel
borg, Charlie Mariano, Ar
chie Shepp – hogy csak néhá-

nyat említsünk) és egymástól 
meglehetősen különböző ma-
gyar együttesekben (Tin Tin, 
Off Course, Balázs Elemér 
Group, Mirrorworld) játszott 
kulcsszerepet. 

Érdemes lesz hát megnéz-
ni, meghallgatni, mi sül ki ab-
ból, ha ez a két különleges 
egyéniségű és sokoldalú mű-
vész összeáll.

Szeptember 5., kedd 18 
óra, Szepes Gyula Művelő
dési Központ

Jazz és színház

Malko Teatro
Visszatérő vendég már a 

Csuka Zoltán Városi Könyv-
tárban a Malko Teatro. Az 
alternatív színházi megoldá-
sokat alkalmazó társulat 
idén egy jazz-zenével kombi-
nált irodalmi performance-t 
mutat be, kortárs magyar és 
bolgár költők verseire ala-
pozva, olyan neves jazzmu-
zsikusok közreműködésé-
vel, mint Weisz Gábor (sza-
xofon), Kovács Tamás (ütő-
hangszerek). A társulat mű-
vészeti vezetője, Hadzsi
kosztova Gabriella énekes-
ként veszi ki részét a pro-
dukcióból.

A produkcióról, ha sokat 
nem is árul el, de valamit sej-

tet, hogy Weisz Gábor, akit a 
zenei avantgárd legmarkán-
sabb fiatal képviselői közé 
sorolnak, így vall magáról: 
„Szeretek határtalanul ját-
szani, gyakran tényleg erő-
sen, de nem össze-vissza. Az 
nem jó, ha szétfolyik a mu-
zsika, talán faramuci a meg-
fogalmazás, de egy koncep-
ciózus, irányított zenei sza-
badság mentén haladok.”

A Malko Teatro 1996-ban 
jött létre mint független, al-
ternatív színházi társulat. 
Hadzsikosztova Gabriella és 
C. Nagy István a Német 
Színházból és az Utolsó Vo-
nalból érkezve olyan társu-
latot szerettek volna létre-

hozni, amellyel saját ked-
vükre, saját ízlésüknek és 
erkölcsi normáinak megfele-
lően alkothatnak. A Malko 
Teatro azóta is céltudatosan 
törekszik egy, szélesebb kör-
ben is elfogadható színházi 
alternatíva létrehozására. 
Gátlástalanul csúszik át mű-
faji, nyelvi, formai határo-
kon, játszik magyar, bolgár, 

német nyelven. A Malko Te-
atro előadásaiban összehoz 
tradíciót és innovációt, au-
tentikus zenét, jazzt és kor-
társ táncot, festőművészetet 
és új médumokat, létrehoz új 
formákat és műfajokat.

A Malko Teatro közönség-
párti, hazai és nemzetközi 
sikereit elsősorban a nézők 
szeretetének köszönheti, pe-
dig soha nem tett sem ízlés-
ben, sem minőségben enged-
ményeket, de fontosnak tart-

ja a befogadókkal való köz-
vetlen párbeszédet. A társu-
lat munkáját a szakma is fi-
gyelemmel kíséri és elisme-
ri: Hadzsikosztova Gabriella 
megkapta a Magyar Köztár-
sasági Arany Érdemkereszt 
kitüntetést (2010), C. Nagy 
István munkáját a bolgár 
kulturális tárca az Arany 
Évszázad-díj (2014) odaítélé-
sével ismerte el, az együttes 
pedig Nemzetiségekért Díj-
ban részesült (2013).

Szeptember 6., szerda 17 
óra, Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Felnőttkönyvtára

Bög öthy Ádám, Kovács Linda, Váczi Dániel
A zenei könyvtár idén is 

különleges csemegével ké-
szül az Érdi Jazz Fesztivál-
ra, Kovács Lindát és Bögö
thy Ádámot hívták meg, 
akik magukkal hozzák Vá
czi Dánielt – csupa jól 
csengő név a jazzt ismerők 
és kedvelők körében.

Kovács Linda énekes és 
Bögöthy Ádám nagybőgős 
szokatlan felállású duója 
2013-ban alakult, akik az-
óta több hazai és külföldi 
sikert könyvelhetnek el. A 
páros zenéjében az akusz-
tikus hangzás a tradíciók 
iránti tiszteletet sugallja, 
míg az elektronika megje-
lenése egyfajta reakció a 
jelen kor hatásaira. E két 

szemlélet összegyúrásá-
nak eredményeképpen va-
lóban komplex és változa-
tos zenei anyag szólal 
meg, amelynek gerincét 
főként saját kompozíciók 
alkotják.

Kovács Linda 2007-ben 
szerzett diplomát a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem Jazz Tanszékén 
mint jazzénekes, előadómű-
vész-tanár. Saját formáció-
ját – amely quartet felállás-
ban a modern mainstream 
jazzre épülő, kísérletező és 
egyedi hangvételű vokális 
műfajt képviseli – 2002 óta 
vezeti. Bögöthy Ádámmal, a 
magyar jazz egyik kiemel-
kedő, fiatal tehetségével 

2013-ban hozott létre ének-
bőgő formációt. Ebben a 
szokatlan és egyben izgal-
mas felállásban teret ad a 
hagyományos jazz és a sza-
bad improvizáció mezsgyé-
jén mozgó kamaramuzsi-
kának.

Az Érdi Jazzfesztivál ap-
ropóján a duó vendége lesz 
a kortárs szaxofonozás 
egyik legszebb megszólalá-
sú zenésze, Váczi Dániel, 
aki alt szaxofonon és szop-
rán szaxofonon is egyaránt 
a hazai élvonalba tartozik. 
Dániel elsősorban saját ze-
nekarait vezeti (Váczi Dá-
niel Multet, Váczi Dániel 
Trió), ahol zeneszerzői vé-
náját megcsillogtatva kere-

si a jazz, a kortárs zene és a 
népi elemek közti átmene-
tet. Váczi Dániel zenei teo-
retikusként kidolgozott egy 
új, általa retikulárisnak – a 
biológiából kölcsönzött ki-
fejezés egy hálózatos szer-
kezetet jelent, amelyet 
idegsejtek és idegrostok 

alkotnak – nevezett zenei 
rendszert, amelyben műve-
ket komponál. De foglalkoz-
tatják a különböző akuszti-
kus megszólalású zenegé-
pek is, a zenedoboztól a 
gépzongorán át a laptopve-
zérelt hangversenytermi 
orgonáig.

Szeptember 7., csütörtök 
18 óra, Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár Zenei könyvtára
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PÉT ERFY BORI & LOVE BAND
Az együttes első, cím nél-

küli albuma 2007. október 
15-én jelent meg, ami egy 
éven belül arany-, majd 2010-
ben platinalemez lett. A le-
meznek a rajongók a Fák, 
denevérek, piócák címet ad-
ták, de hivatalosan továbbra 
is névtelen maradt. A dalo-
kat Tövisházi Ambrus és 

Tariska Szabolcs mellett 
Lovasi András írta. Az első 
album dalai máig a legnép-
szerűbbek, a Hajolj bele a 
hajamba és a Vámpír című 
számok videoklipjei milliós 
nézettségre tettek szert a vi-
deomegosztókon.

Az együttes rövid időn be-
lül betört a hazai zenei élet-
be, és második, 2 című albu-
mukat már előzetes várako-
zás övezte. A lemez 2009. 
november 13-án jelent meg. 
A zeneírás nagy részét újra 
Tövisházi Ambrus végezte, a 
dalszövegeket Tariska Sza-
bolcs, Lovasi András, Vin-

nai András, Hujber Sza-
bolcs és Péterfy Bori írták. 
A lemez egyik legsikeresebb 
dala a Téged nem lett.

A zenekar egy éven belül, 
2010. február 25-én kiadta 
harmadik albumát, a 2B-t, 
ami címével ellentétben nem 
az előző lemez „B változata”; 
két szám kivételével mind-

egyik dal új rajta. A lemez 
hangzásvilága sokkal in-
kább az Amorf Ördögök ka-
cathangzására hasonlít, 
mint az előző két album 
rockos megszólalására.

2012 november 30-án meg-
jelent a Péterfy Bori & Love 
Band negyedik albuma is, a 
Fehér éjszakák. Az eddig 
megszokott Hujber Szabolcs, 
Lovasi András, Tariska Sza-
bolcs, Péterfy Bori dalszö-
vegíró csoportot immár Ha-
jós-Dévényi Kristóf is ki-
egészítette. Ez újra egy slá-
geresebb album lett, nem a 
2B útján haladt tovább.

2014 végén az együttesben 
két tagcsere is történt. Mé-
száros Ádámot az Esti Kor-
nél volt énekese, Nagy Ist-
ván váltotta, míg Laskai 
Viktor helyét Gáspár Ger-
gely vette át. Velük rögzítet-
ték ötödik albumukat, a Szé-
dülést, amely 2016 áprilisá-
ban jelent meg. A lemez szö-

vegeit Péterfy Bori, Lovasi 
András és Tariska Szabolcs 
mellett a Biorobotból ismert 
Nemes András és Vető Já-
nos, a nyolcvanas évek első 
felében működött legendás 
underground zenekar, a 
Trabant egyik alapító tagja 
írta.

A Péterfy Bori & Love 
Band 19 órakor lép fel a főté-
ren, a koncert után tűzijáték 
lesz. Péterfy Borival készült 
interjúnk a 4–5. oldalon ol-
vasható.

(Forrás wikipedia.hu; 
fotó Pandur-Balogh Nor-
bert)

CATSBY
Az együttes tavaly ala-

kult, az 1920-as és 1930-as 
évek elegáns, életigenlő 
swing stílusjegyeit ötvözi 
korunk kedvelt műfajaival.

Patai Roland, az együt-
tes vezetője elmondta, hogy 
óriási megtiszteltetés szá-
mukra az Énfeszten fellépni, 
ezért azt kérik, hogy senki 
ne hagyja otthon a táncos ci-
pőjét, mert pörgős, bulizós 
dalokat fognak játszani az 
1920–30-as évekből, korunk 
legnagyobb electro swing ze-
nekaraitól, valamint saját 
dalokat is hallhat majd a kö-
zönség.

A nagy Gatsby-őrület las-
san több mint 4 éve tombol a 
világon, nem csak a filmnek 

köszönhetően. Legyen szó 
hajról, sminkről, zenéről 
vagy épp lakberendezésről, 
az 1920-as évek stílusa be-
lopta magát a 21. századi 
nők és férfiak szívébe. Ebből 
kaphatunk egy csodás ízelí-
tőt szeptember 2-án az Én-
Feszten.

– Jókedvből és swingből 
biztosan nem lesz hiány. 
Mindenkit szeretettel vá-
runk, aki szeretné átélni 
a Gatsby korabeli életér-
zést – invitál a zenekar 
vezető.

A Catsby 21.30-tól lép fel 
a nagyszínpadon.

HONEYBEAST

A 2005-ben alakult, je-
lenlegi formájában 2011-től 
működő együttest nem-
csak a közönség, hanem a 
szakma is szereti. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, hogy 
számos zenei díjat begyűj-
töttek, dalaik rendszere-
sen ostromolják a sláger-
listákat és a koncertjeiken 
rengeteg rajongó bulizik 
együtt.

Nem lesz ez másként az 
Énfeszten sem, ahova a 
legújabb, Súlytalan című 
lemezükkel érkezik a zene-
kar.

– Az egész hangszerelés 
Zsófi hangjára lett kihe-
gyezve. Nagyon sokat érett 

énekesként az elmúlt évek-
ben. Volt, hogy egy impro-
vizációját hagytuk benne 
egy dalban, annyira jól si-
került, de olyan is előfor-
dult, hogy feléneklése köz-
ben szállt meg az ihlet, ho-
gyan véglegesítsek egy nó-
tát– mondta Bencsik-Ko-
vács Zoltán dalszerző, gi-
táros.

Az érdi koncerten az új 
dalokon kívül természete-
sen felcsendülnek a régi 
közönségkedvencek is, 
mint a Legnagyobb hős, a 
Maradok, az Egyedül, a Bó-
dottá vagy a Hetes.

A Honeybeast 17 órától 
lép színpadra a Főtéren.

DJ ANTONYO
Idén először az Érdi Na-

pok történetében az utolsó 
koncertet követően a bulizó 
közönségnek le-
hetősége lesz 
még egy kis szó-
rakozásra és le-
vezetésre, ami-
hez a legjobb vá-
lasztás DJ Anto-
nyo.

Antonyo évről 
évre a legszínvo-
nalasabb ma-
gyar klubok rezi-
dense Budapes-
ten, ezenkívül a 
Music FM – Mu-
sic Killers című 
műsorának szer-
dai házigazdája 
is. 

DJ Antonyóval 
kapcsolatos új-
donság, hog y 
nyár elején ké-
szült el vadonatúj dala az In 
Your Arms, amit Mira éne-
kelt fel, éppúgy, mint a ko-
rábbi nagy slágert, a Been 
too longot.

– Willcox barátom segí-
tett a munkálatokban, vele 
egyébként elég sokat stúdi-
ózunk közösen. Az In your 

Arms esetében egy régi 
nagy kedvencünket tettük 
teljesen új köntösbe, ahol 
többek között a gitárt (is) 
újrajátszottuk, szóval egy 
kellemes nyári, latinos nóta 

lett a végeredmény – nyilat-
kozta a lemezlovas. Az érdi 
közönséget az elmúlt évek 
legnagyobb partihimnu-
szaival és a nyarak leg-
szebb dallamaival várja DJ 
Antonyo szeptember 2-án 
22.30-tól a főtéri nagyszín-
padnál. 
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APPLEBANGER

Az AppleBanger egy tős-
gyökeres érdi formáció. Az 
együttes 2012-ben alakult. 
Az alternatív expresszionis-
ta funkrock stílust képvise-
lik, vagy ahogyan ők fogal-
maznak: a „kistermelői kö-
rülmények között gyártott 
prémium kategóriás kézmű-
ves funkrock”-ot. Az általuk 
kedvelt zenekarok között, 
olyan klasszikusok szere-
pelnek, mint a Red Hot Chili 
Peppers vag y a Rage  
Against The Machine, de van 
magyar kedvencük is: a 
Quimby zenekar. A fiúknak 
számos jópofa történetük 
van arról, hogy mik inspirál-
ták a saját dalaikat (Szem-
ben a széllel, Selyem nyak-
kendő, A tihanyi réven...). 

Ilyen például a Háttal a hul-
lámoknak című daluk szüle-
tése: „az ihlette, hogy lemen-
tünk Horvátországba nya-
ralni és éjfélkor egy brutális 
vihar közben a harminc mé-
ter mély sziklasoron lemász-
tunk félrészegen, csak azért, 
hogy hagyjuk, hogy a hatal-
mas hullámoknak háttal 
ülve azok kilökjenek minket 
a partra”. Tavaly elkészítet-
tek egy 6 számos EP-t, ami-
nek a zenekari részeit egy-
szerre vették fel a próbater-
mükben, amit ők maguk épí-
tettek. Ezenkívül nyertek 
már tehetségkutatón, sőt az 
X-Faktoron is elindultak 
nemrég, de erről egyelőre 
még nem mesélhettek bőveb-
ben. A banda egyébként ze-

nélt már együtt olyan híresé-
gekkel, mint az Omega 
együttes billentyűse: Benkő 
László. Erről az élményük-
ről így nyilatkoztak: „Egy-
szer úgy alakult, hogy együtt 
koncerteztünk az omegás 
Benkő Lászlóval itt Érden, 
játszottunk négy Omega-
számot, ő pedig beszállt a mi 
egyik zenénkbe. Eljött a pró-
batermünkbe próbálni, jót 
zenéltünk és nagyon meg-
szerettük az öreget, azóta, 
ha összefutunk, mindig be-
szélgetünk egy jót és megdi-
csér minket. Nagyon inspi-
rálta a zenekart.”

Tagok: Vörös Gyula – 
ének; Takács Ákos – gitár; 
Faragó Zsolt – basszusgi-
tár; Betlehem Bálint – dob.

REBELFOOLS
A Rebelfools zenekar 

nagyjából két éve alakult. 
Az együttes neve tükörfor-
dításban lázadó őrülteket 
jelent és ahogy viccesen 
megjegyezték, valahogy 
így is telnek a mindennap-
jaik. A rock és metál műfajt 
preferálják, vagy ahogy ők 
fogalmaznak: a modern, de 
„keményebb” rockzenei 
irányt képviselik. Főleg fel-
dolgozásokat játszanak, de 
mellette persze a saját da-
laikon is dolgoznak. A saját 
számaik egyelőre előkészü-
leti fázisban vannak, de az 
egyik kedvencük a Hátor-
szág című szerzeményük 
lesz, amely mélyebb témá-

kat is boncolgat majd. Az öt 
főből álló zenekarból há-
rom tag érdi, így erős szá-
lak kötik őket Érd városá-
hoz. Legutóbb az érdi Bor-
gödör Rock Club szabadtéri 
záróbuliján hallhatta őket 
a közönség, amit fontos 
mérföldkőként könyveltek 
el a zenekar tagjai. A követ-
kező nagy lépés számukra 
az Érdi Napok nagyszínpa-
da lesz, ahol barátok, isme-
rősök előtt zenélhetnek 
majd.

Tagok: Lőrincz Zoli – 
ének; Mihálka Dávid – dob; 
Molnár Zoltán – gitár; Dá-
vid József – gitár; Babucs 
Miklós – basszusgitár.

DETROIT

A Detroit zenekar 2009 
januárjában állt össze, így 
idén már a nyolcadik szüle-
tésnapját ünnepelhette. Ők 
is abszolút helyi formáció-
nak számítanak, hiszen a 
banda tagjai mind Diósd, 
Érd és Százhalombatta tér-
ségéből kerültek ki. A rock 
és klasszikus rock stílus-

ban érzik igazán otthon 
magukat. A repertoárjukon 
főként saját számaik szere-
pelnek, de játsszák néhány 
nagysikerű klasszikus fel-
dolgozását is.

Tagok: Seres Krisztián 
– ének, Tóth Károly – gitár, 
Varga Tivadar – basszus-
gitár, Csikós Csaba – dob.

IDŐRABLÓ ROCK BAND
Az Időrabló Rock 

Band, ahogy arra a 
nevükből is követ-
keztetni lehet, a 
rockzene kedvelőit 
célozza meg a zené-
jével. Piramis, Di-
namit, P. Mobil és 
hasonló klasszikus 
magyar rockzene-
karok számait 
szokták a műsoruk-
ra tűzni, de persze 
felmerült már ben-
nük a gondolat, 
hogy saját számo-
kat is írjanak. Leg-
utóbb az agárdi 
Agárden fesztivá-
lon léptek fel, de a 
Borgödör Rock 
Kocsmában is hall-
hatta már őket az 
érdi közönség is. A klasszi-
kus magyar rock, hard rock 
és blues műfajokban mozog-
nak. Az együttes sajátossá-
ga, hogy két énekesük van, 
így hosszabb, látványosabb 
koncerteket adnak. De nem 
ez az egyetlen kuriózuma a 
bandának, ugyanis a ritmus-
gitáron játszó Jakab Zsolt 
és a szólógitáros Jakab 
Koppány, apa és fia együtt 

muzsikálnak. Zenéjüket el-
sősorban azoknak ajánlják, 
akik kedvelik a 80-as, 90-es 
évek magyar rockslágereit. 
Az ars poeticájukat a követ-
kezőképpen fogalmazták 
meg: „Igyekszünk hűen be-
mutatni, visszaadni azt az 
érzelemmel töltött és a min-
dennapi problémákat bemu-
tató világot, amelyet meg-
énekeltek a mára már szinte 

legendássá vált zenekarok. 
Ezek a dalok aktualitásuk-
nál fogva a mai generáció-
nak is üzennek.”

Tagok: Radványi Zsolt – 
ének; Károly Róbert – ének; 
Jakab Koppány – szólógitár; 
Jakab Zsolt – ritmusgitár; 
Kolompár Zoltán – billen-
tyűs hangszerek és vokál; 
Takács Péter – basszusgi-
tár; Lakatos Zsolt – dob.

OLDJAMEGTETŐJE FEDÉSÉT ÉS SZIGETELÉSÉT EGY LÉPÉSBEN!

TETŐRE ÉS OLDALFALNAKVALÓ
SZENDVICSPANEL AZONNALVIHETŐ!

KÉSZLET AZ ÉRDI TELEPEN

2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 145.
06-70-633-3600
2462Martonvásár, Szt. László út 44.
06-30-297-5104
www.martonacel.hu

3D kerítés táblák, hegesztés után horganyzott kivitelben 5300 Ft-tól.
Komplett rendszerek értékesítése, kivitelezéssel együtt!
TRAPÉZ LEMEZ – CSEREPES LEMEZ EGYEDI MÉRETRE GYÁRTVA
VAGY KÉSZLETRŐL. NAGY SZÍNVÁLASZTÉK, RÖVID HATÁRIDŐ
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Fű, fa,
gally, falevél,
gyökér és tuskó

átvétele.
Tüzifa eladás.

49
79

53

Helyszín:
Csenterics Sándor út (Érd és
Százhalombatta határában,

a volt Benta telep).
Telefon:

06-20-9-150-779
Nyitva tartás:

H-P: 7-17h
Szombat: 8-17h
Vasárnap: 8-13h
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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, 06-30/848-6067

Nyitva: H–P: 9–18, Szo: 9–13
www.solyomkerekpar.hu • www.solyombiketeam.hu
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ÉrsebÉszeti magánrendelő
VisszÉrklinika

Érszűkület
doppler-mérés, kezelés
Visszérgyulladások és
trombózisok kezelése

Pókháló-visszerek elinjekciózása
esztétikus visszérműtétek

altatásban is
dr. nÉmeth ákos

ÉrsebÉsz, főorVos
CsÜtÖrtÖk17–19óra

Érd, budai u. 20. 1/3 (Pro-medbt.)
bejelentkezés: 06-30-815-1117

10–18óra között
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elleni

védőoltás,
kiszállással.

Dr. Fekete Balázs
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ROCKY MONDAY
Szeptember 2-án igazi 

rockabilly és rock and roll 
életérzés részesei lehetnek, 
akik kilátogatnak az Én-
Fesztre, az Érdi Napok nyi-
tófesztiváljára.

A jó hangulatról a fellépő 
zenekarok mellett a Rocky 
Monday tánccsoport gon-
doskodik majd. Idén az ifjú-
sági tánckaruk is megmu-
tatja magát a nagyközön-
ségnek, amelynek vezetője 
Gulya István, azaz Mikey, 
aki már rengeteg nemzet-
közi versenyen bizonyította 
a tehetségét.

Mikey egyáltalán nem is-
meretlen az érdi közönség 
számára, hiszen ő maga is 
itt lakott, és persze több ge-
nerációnyi ifjút vezetett 
már be a tánc világába. A 
tánccsoport tagjai a 10–15 
éves korosztályból kerültek 
ki, és már izgatottan várják 
az előadást, amelyet rock 
and roll, rockabilly és bop 
elemekből építettek fel. A 

résztvevők több városból 
érkeznek: Pomázról, Buda-
pestről, Tárnokról és ter-
mészetesen Érdről.

Annak érdekében, hogy a 
rock and roll műfajával még 
csak most ismerkedő kö-
zönséget is meghódítsák, 
modern stílusú zenéket is 
belevisznek az előadásba, 
az electroswing és a popze-
ne hangzásvilágából, sőt a 
végén még a nézőket is be-
vonják a mulatságba.

A műsort élőben a The 
Prison Band és a Roll’ 
Skate Boogie zenekarok, 

illetve Jampy Gabi gép-
zenéje kíséri majd. Azon-
ban nem csak táncproduk-
cióval készülnek. Az iga-
zán hiteles performansz 
érdekében egy rendhagyó 
ruhabemutatót is tarta-
nak. Mindezzel az a cél-
juk, hogy megmutassák 
nekünk, hogy a rock and 
roll műfajnak 2017-ben is 
van létjogosultsága.

THE PRISON BAND
A Prison Band egy különö-

sen veszélyes rockabilly 
csapat, még a nevüket is úgy 
lopták Elvis Jailhouse Rock-
jából. A bandatagok korábbi 
rettegett szervezetekből 
verbuválódtak össze: CAC-
TUS a Cadillac-ben, UFO a 
Jive Five-ban, LUFI és 
SZAPPAN pedig a V8-ban 
szerezte (rossz) hírnevét. 
Kifejezetten élvezik a feltű-
nést, többnyire az életelle-
nes bűncselekmények elkö-
vetőinek narancssárga bör-
tönoveralljában bukkannak 
fel. Az országhatárokra fity-
tyet hányva garázdálkod-
nak német vagy francia 
rockabilly fesztiválokon, 
esetleg olasz rock and roll 
klubokban, de látták már 

őket Ausztriá-
ban is, Európa 
legnagyobb Har-
ley–Davidson ta-
lálkozóján. Ma-
g y a r or sz á g on 
gyakran megfi-
gyelhetők ameri-
kai autós és mo-
toros rendezvé-
nye ken ,  de 
egyetlen buda-
pesti vagy vidéki 
élőzenés helyen 
sem érezhetjük 
magunkat teljes 
biztonságban tő-
lük. A legfris-
sebb jelentések szerint új 
gitáros bukkant fel a bandá-
ban, akit Truckernek szólí-
tanak és marcona ábrázata 

kísértetiesen emlékeztet a 
Teddy néven más bűnszer-
vezetekben elhíresült go-
nosztevőére.

ROLL’ SKATE BOOGIE
A Roll’ Skate Boogie 

nevű formáció az igazi, ha-
misítatlan rock and roll 
zene képviselője. Az együt-
tes 1992-ben alakult és az 
első tíz évben rengeteg vál-
tozáson, tagcserén ment 
keresztül, míg végül 2002-

ben összeállt az a csapat, 
akik azóta is együtt zenél-
nek. Az utóbbi időben 
azonban elkezdtek kísérle-
tezni más irányzatokkal, 
hogy zenéjükkel nagyobb 
közönséget is le tudjanak 
fedni. Ahogy ők fogalmaz-

nak: „A rock and roll zene 
világából indultunk, de az 
utóbbi években egyre több 
táncolható, bulizós dalt 
tűztünk műsorunkra, ez-
zel is szélesítve zenei pa-
lettánkat, s így fellépési 
lehetőségeink körét”. Ál-
landó énekeseiken kívül 
szívesen kísérnek más elő-
adókat is, így lettek példá-
ul 2002-ben egy rövidebb 
időre a Bells formáció kísé-
rőzenekara, de játszottak 
Fenyő Miklóssal és Ko-
már Lászlóval is egy-egy 
koncert erejéig.

Tagok: Andor – dob; Zz – 
gitár, ének; Iván – billentyű, 
ének; Tibu – bass, ének; 
Keve – ének.
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Ökocsiga, Napvirág és Fabrika
A városi gyermeknapról már ismert és kedvelt progra-
mokkal búcsúztathatják a nyarat azok a gyerekek, akik 
családjukkal kilátogatnak az ÉnFeszt múzeumkerti 
rendezvényére szeptember 2-án. A sok ismerős játék 
mellett több meglepetést is tartogatnak a szervezők.

A gyerekeket délelőtt tíz
től délután négy óráig szín
padi előadások, koncertek 
várják a kocsiszínben, míg a 
füves, árnyékos részeken ki
próbálhatják (kéz)ügyessé
güket a kézműves asztalok
nál és a felállított játékpá
lyákon. A részletes prog
ramról Lukács Orsolya, a 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ igazgatóhelyettese 
beszélt lapunknak.

– A Tatay Színház bábelő
adásával kezdődik a dél
előtt, tíz órakor. A kicsik 

megismerkedhetnek a csil
lagszemű juhász történeté
vel, Tatai Veronika előadá
sában. Az elhangzó népdalo
kat Bánky Sára kíséri majd 
hegedűn. Tizenegy órától a 
Napvirág Zenekar koncert
jét láthatják a családok: a tíz 
éve alakult zenekar szerze
ményei számos népszerű ze
nei stílusirányzatot képvi
selnek, szövegeik alapja a 
kíváncsi gyermekvilág. Dél
után két órától a Fabrika 
műhely lép színpadra, egy 
Terka nevű cserfes kislány

ról szóló, interaktív bábelő
adással, háromnegyed há
romtól pedig az érdi gyer
mek tánccsoportok mutat
koznak be a közönségnek: a 
Bonton TSE, az ÉTC, a Frutti 
TSE és a Masters SE – sorol
ta a színpadi programokat 
Lukács Orsolya.

– A múzeumkertben tíztől 
négy óráig a Fabrika műhely 
és a Szövőműhely kézműves 
foglalkozásokkal várja a 
gyerekeket, akik megismer
kedhetnek hagyományos 
kézműves technikákkal, for
télyokkal is. Légváron ug
rálhatnak a kicsik, csúszdás 
ugrálón játszhatnak a na
gyobbak, és kitelepül a gye
reknapon nagy sikert ara
tott akadálypálya és élő cso

csó is. Újdonságokkal is 
meglepjük a gyerekeket: az 
Ökocsiga játszóház mini ver
senyautópályával és többféle 
játékkal érkezik hozzánk. A 
gyerekek kipróbálhatják a 
népi játszóteret és az íjásza
tot, és a hagyományos lufi
hajtogatásról, arcfestésről 

sem feledkezünk meg. Ren
dezvényünkre sok szeretet
tel várjuk a családokat – a 
programot úgy állítottuk 
össze, hogy minden gyerek 
kedvét lelje bennük, a totyo
gós apróságtól a 12–14 éve
sekig – zárta szavait az igaz
gatóhelyettes. n Á.K.

Az Ökocsiga játszóház mini versenyautópályával és többféle játék-
kal érkezik  (Fotó: okocsiga.hu)

Űrk alandok a múzeumban
Egy hét, három rendezvény, amelyek segítségével a 
Marsról a Föld mély bugyráig merülhetünk, és elfeledett 
utazók, tudósok lába nyomán lépkedhetünk, ha csak vir-
tuálisan is. A Magyar Földrajzi Múzeum különleges 
meglepetésekkel készül az Érdi Napokra.

Mars a Marsra!
Tavaly dinóföldre utazhat

tak a gyerekek az Érdi Na
pok nyitófesztiválján, idén a 
világűrt járhatják be a mú
zeum családi napján, szep
tember 2án 14 és 18 óra kö
zött.

– Az a célunk, hogy bemu
tassuk a magyarok szerepét 
az űrkutatásban. Itt nem 
csupán az űrhajózásra gon
dolunk, hiszen ma már létez
nek más technológiák, esz
közök is a világűr megisme
résére, mint például a Puli 
technológia. A legújabb fel
fedezések, magyar sikerek 
bemutatása mellett a gyere
kek űrhajós kiképzésben is 

részt vehetnek; a játékos fel
adatok megoldói oklevelet 
kapnak – mondta lapunknak 
Mácsai Anetta, a múzeum 
igazgatóhelyettese.

Míg a kicsiket játékos be
mutatók, a nagyokat komo
lyabb előadások várják: dr. 
Pacher Tibor mutatja be a 
Puli Space Technologies 
küldetését, majd Sik And-
rás adjunktus tart előadást 
arról, mikor találunk végre 
életet a Marson. Dénes La-
jos meteoritgyűjtő pedig 
nemcsak beszél majd a me
teoritokról, hanem ki is ál
lítja őket.

A múzeum tetőterében 
helyet kap egy rakétakilö
vő állomás is, a Csodák Pa

lotája jóvoltából, valamint 
egy utazó planetárium, hat 
előadással. Aki belefáradt 
a csillagos ég titkainak 
fürkészésébe, készíthet űr
hajót és csillagképnéző 
eszközt vagy kirakhatja 
mágnestáblára a bolygó
rendszert.

A családi napon részt 
vesznek az Érdi Csillagásza
ti Klub tagjai is, és megte
kinthető lesz Kiss Péter 
amatőr csillagász Mélyég 
című kiállítása is.

Invers Everest
Tavaly augusztusban 

négy magyar fiatal különle
ges küldetést vitt véghez: si
keresen lejutottak a grúziai 
KruberaVoronya barlang 
2080 méter mélyen található 
Game Over termébe. Ez a 
Föld legmélyebb, szárazon is 
elérhető barlangja.

A fiatalok a Natio
nal Geographic stáb
jával profi kép és vi
deodokumentációt 
készítettek a barlang
ról, elsőként a világon. 
Ezekből a fotókból 
nyílik kiállítás a Ma
gyar Földrajzi Múze
umban, szeptember 
5én 17 órakor.

A kiállításmegnyi
tón az expedíció 
egyik tagja tart elő
adást az Inverse Eve
rest névre keresztelt 
expedícióról, ami egy 
hónapig tartott, hi
szen már a barlang 
megközelítése is ka

landokkal teli utat jelentett. 
Az expedíció során a kuta
tók összesen 16 napot voltak 
a föld alatt, a Game Over te
remhez vezető útjuk pedig 9 
napot vett igénybe.

A kiállítás – ami több vá
rosban járt már – szeptem
ber 26áig lesz látható Ér
den.

Fehér foltok
A Balázs Dénes nevét vi

selő tudománytörténeti 
konferenciát, ami minden
ki számára nyitott és in
gyenes rendezvény, szep
tember 7én, idén tizedik 
alkalommal rendezi meg a 
múzeum. Az előadások 
minden esztendőben más
más témák köré csoporto
sulnak: tavaly 1956ra fó
kuszáltak az előadók, idén 
a tudománytörténet eddig 
kevesek által ismert és ku
tatott szeleteit mutatják be 
az érdeklődőknek.

– Tizenöt előadó hoz Érdre 
tudománytörténeti érdekes
ségeket, illetve olyan kutatá
si eredményeket, amelyek az 
elmúlt egykét évben láttak 
napvilágot. A konferencia ér
dekessége, hogy egy filmmel 
zárul, amelyből megtudhat
juk, milyen sorsuk volt a vi
lágjáró magyaroknak a fran
cia idegenlégióban. Érddel 
kapcsolatban is számos is
merettel gazdagodhatnak a 
látogatók: dr. Stencinger 
Norbert, a VMG tanára Füs
tös Antal munkásságát is
merteti, Lehoczki Zsuzsan-
na történészmuzeológustól 
pedig megtudhatjuk, milyen 
járványok sújtották az 1830
as évek érdi lakosságát – so
rolta Mácsai Anetta.

A Balázs Dénes tudo
mánytörténeti konferencián 
átadják a Magyar Földrajzi 
Társaság és Érd városa által 
alapított Teleki Sámuelér
met is.

Qn ÁdÁm

Az expedíció során a kutatók összesen 16 napot voltak a föld alatt

A Puli Space Technologies küldetése: nehéz terepek felfedezése extrém kö-
rülmények között  (Fotó: Puli Space/Claudia Stix)
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Tal álkozás Berg Judittal
Színes programmal készül a Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár az Érdi Napokra: vendégük lesz Lackfi János és 
Berg Judit, Érdre látogat a Malko Teatro, Bögöthy Ádám, 
Kovács Linda és Váczi Dániel. Nem maradhat el a ked-
vezményes könyvvásár sem, amit hagyományosan az 
ÉNFeszten tartanak. 

Ki ne látott volna könyvek-
kel megrakott szatyrok sú-
lya alatt görnyedező feszti-
válozókat? Az, aki még so-
sem látogatott ki a főtérre az 
Érdi Napok nyitófesztivál-
ján. Délután kettőtől este hé-
tig kitelepül a városi könyv-
tár, az évek óta megszokott, 
közkedvelt programokkal: a 
kicsiket könyvekhez kapcso-
lódó játékokkal és ajándé-
kokkal, a nagyobbakat ked-
vezményes árú olvasniva-
lókkal várják. Ezen a délutá-
non ingyen lehet beiratkoz-
ni, és tájékoztatást adnak a 
könyvtár programjairól, 
szolgáltatásairól is – tudtuk 
meg Nida Judittól, a könyv-
tár igazgatóhelyettesétől.

A főtérre „költöző” könyv-
tárat most azok is megismer-
hetik, akik eddig még nem lá-
togattak el egyik egységébe 
sem, akik pedig már tagok, 
elbeszélgethetnek a könyvtá-

rosokkal – és a könyveket 
kedvelő látogatókkal –, amire 
a mindennapok rohanásában 
nem mindig nyílik mód.

A könyvtár a következő 
hétre is tartogat meglepeté-
seket: szeptember 5-én, ked-
den 18 órától a könyvtár és a 
művelődési központ együttes 
szervezésében tartják Lack-
fi János költő és Juhász Gá-
bor gitárművész közös elő-
adóestjét a Szepes Gyula 
Művelődési Központban. 

– Lackfi János már volt a 
könyvtár vendége, sziporká-
zóan szórakoztató, nagysze-
rű előadással. Juhász Gábor 
közreműködésével a két mű-
faj összefonódásából szüle-
tik a más helyszíneken már 
nagy sikerrel bemutatott 
produkció – tette hozzá Nida 
Judit.

Igazi csemegével várják a 
legkisebbeket szeptember 
6-án, szerdán délután fél 

kettőtől: a Rumini-rajongók 
Berg Judittal találkozhat-
nak  a  gyermekkönyvtár-
ban. A József Attila-díjas 
írónő – akinek több mint 
húsz kötete jelent meg – a 
legújabb és a közeljövőben 
megjelenő könyveiről mesél 
majd a találkozón, mint a 
Lengeszakácskönyv és A 
holló gyűrűje.

Ezen a napon a felnőtt-
könyvtárban 17 órától a Mal-
ko Teatro ad koncertet.

– Ez immár hagyományos 
programunk; az együttes 
évek óta színvonalas, külön-
böző stílusú előadásokkal 
látogat el hozzánk. Ez alka-
lommal a színház, a jazz és a 
bolgár népzene kapcsolódik 
össze egy izgalmasnak ígér-
kező performance keretében 
– mondta Nida Judit, aki fel-
hívta olvasóink figyelmét az 
Érdi Napok utolsó könyvtári 
rendezvényére is: szeptem-
ber 7-én, csütörtökön 18 órá-
tól Bögöthy Ádám, Kovács 
Linda és Váczi Dániel jazz-
koncertjét hallgathatják 
meg az érdeklődők a Zenei 
Könyvtárban. Kovács Linda 
énekes és Bögöthy Ádám 

nagybőgős duója 2013-ban 
alakult; zenéjükben a tradí-
ciókon alapuló akusztikus 
hangzást ötvözik a jelenkori 
elektronikával. Az érdi kon-
certen vendégük lesz a kor-
társ szaxofonozás egyik 
meghatározó zenésze, Váczi 
Dániel.

– A Zenei Könyvtár évek 
óta helyet ad különféle 
jazzkoncerteknek. Főkép-
pen a műfaj fiatalabb kor-
osztályának tehetséges 
képviselői látogatnak el 
hozzánk – zárta szavait 
Nida Judit.

QQ ÁdÁm Katalin

Szeptember 6-án, szerdán délután fél kettőtől a Rumini-rajongók 
Berg Judittal találkozhatnak a gyermekkönyvtárban
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KedvesOlvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a nyári leállás miatt

2017. augusztus 23-án újságunk nem jelenik meg.

Megértésüket köszönjük!
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Lázadó divat Lubaczówból
A lengyel testvérvárosból, 
Lubaczówból idén a szoká-
sos delegáción kívül egy 
képzőművész is érkezik. 
Anita Žmurko munkáiból 
szeptember 1-jén nyílik ki-
állítás a művelődési köz-
pontban.

Anita Žmurko sokoldalú 
művész, szenvedélye a festé-
szet, a rajzolás, emellett 
szakértője a belsőépítészet-
nek, de komolyan foglalko-
zik ruhatervezéssel, ez utób-
bit megkönnyíti számára a 
festői véna és végzettség. 

Nagy és meghatározó ka-
landnak tekinti a divat vilá-
gába történő kiruccanást, 
aminek már az elején tudta, 
hogy nem az ipar bedolgo-
zója akar lenni, hanem fel-
tűnőt és emlékezeteset sze-
retne alkotni, mert a divat 
számára nemcsak a ruhát 
jelenti, hanem „kifejezőesz-
köz, esztétika, stílus, művé-
szeti megnyilvánulás, vi-
lágnézet...” Mert maga a 
ruha nem érdekli, vallja be 
keresetlen őszinteséggel, 
az a történet foglalkoztatja, 

amit egy öltözék elmesél – 
például arról, aki viseli, 
gondoljuk jóhiszeműen –, de 
nem közömbös számára az 
a hatás sem, amit egy-egy 
kollekció a szemlélőben 
kelt. „Az öltözékemnek ka-
rizmatikusnak kell lennie! 
Imádom az átalakulását, 
ahogy a ruha kilép a pusz-
tán anyagi létből, imádom 
megmagyarázhatatlansá-
gát, meglepetéseit, kihívá-
sait és alázatosságának hi-
ányát...  Szeretem azokat a 

ruhákat, amelyek felkavar-
ják a halott esztétikai ren-
det! Az a divat érdekel, 
amely formálja az elmét. Ez 
egyfajta hangos gondolko-
dás részemről, és mentőöv 
mindazoknak, akik nem 
akarnak megfelelni az elvá-
rásoknak. A friss, fordula-
tos, elvárások és szabályok 
feletti, lázadó divat az 
ínyencek által értékelt, am-
olyan művészeti kaviár – ez 
az én világom” – vallja és 
mutatja meg majd Érden.

A ruhák, amelyek felkavarják a halott esztétikai rendet

Közösen megélt pillanatok
A futással kezdődött minden. Barabás Andi sportolás 
közben ismerkedett meg a Fészek Gyermekvédő Egye-
sület néhány dolgozójával, a tőlük hallottak alapján láto-
gatott el az érdi átmeneti otthonba, s ott már szinte ma-
gától adódott az ötlet: fotókon dokumentálni az ott élők 
mindennapjait.

Mivel Barabás Andi igazi 
szakterülete a családi és 
gyerekfotózás, nem volt tőle 
idegen az önként vállalt fel-
adat, hogy másfél éven ke-
resztül rendszeresen bejár-
jon az otthonba, szinte 
együtt éljen a lakókkal és 
gondozóikkal, folyamatosan 
megörökítse hétköznapjai-
kat, ünnepeiket, örömüket, 
bánatukat.

Az egyesület érdi átmeneti 
gyermekotthona 14 olyan 
gyereket, fiatalt tud befo-
gadni, akik különböző okok 
miatt – bántalmazás, csalá-
di problémák, hajléktalan-
ság – krízishelyzetbe kerül-
tek. Indokolt esetben édes-
anyákat is el tudnak helyez-
ni. Az átmenti gondozásnak 
ezt a formáját 1999-től Pest 
megyében elsőként és a mai 
napig egyedüliként nyújtja 
az egyesület. A szolgáltatás 
négy településen – Érd, 
Százhalombatta, Törökbá-
lint és Budaörs – érhető el. 
Az átmeneti otthonban az 

eltölthető maximum másfél 
év alatt szakemberek segít-
ségével megpróbálnak meg-
oldást keresni a problémák-
ra annak érdekében, hogy a 
gyermekek lehetőség szerint 
a saját családjukba kerül-
hessenek vissza. Az otthon-
nak fennállása óta közel 600 
gondozottja volt.

Ebbe a világba csöppent 
bele Barabás Andi, amikor 
fölmerült a fotózás gondola-

ta. Ahogy készültek a képek, 
ahogy gyűlt az anyag, úgy 
vált egyre nyilvánvalóbbá, 
hogy több lesz ez tárgyszerű 
dokumentálásnál. A látot-
tak, az otthonlakókkal közö-
sen megélt pillanatok meg-
érintették a fotográfust, s a 
képanyag szinte magától ér-
tetődően érett meg, állt ösz-
sze kiállítássá, Barabás 
Andi első nyilvános bemu-
tatkozásává.

A tárlatot szeptember 
7-én, 18 órakor Simó Károly 
alpolgármester (Fidesz–
KDNP) nyitja meg a művelő-
dési központban, közremű-
ködnek az átmeneti gyer-
mekotthon lakói. n M. Nagy

Több tárgyszerű dokumentálásnál
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Műv  észet és technika
A művészet ott kezdődik, ahol a technika véget ér – talá
ló mottója lehet ez a gondolat az Érdi Galériában szep
tember 7én 18 órakor nyíló Kunst trifft Technik (A tech
nika találkozik a művészettel) című tárlatnak, amelyen 
a regensburgi egyetem képzőművészeti fakultásának 
hallgatói mutatkoznak be az AVL AUTÓKUT Mérnöki 
Kft. szervezésében.

De hogy kerül a csizma az 
asztalra? Azaz, miért szer-
vez képzőművészeti kiállí-
tást egy műszaki profilú 
cég?

Az AVL AUTÓKUT Kft. a 
grazi székhelyű AVL LIST 
GmbH – amely a hajtáslánc-
fejlesztésben, illetve annak 
mérés- és szimulációs tech-
nikájában a világ legna-
gyobb független vállalata – 
magyarországi technikai 
központja. A vállalatcsoport 
világszerte csaknem 8000 
alkalmazottjával és közel 
140 motor-, illetve speciális 
fékpadjával egyik meghatá-
rozó hajtóereje a járműipar 
technikai fejlődésének. A 
magyar leányvállalat a cég-
csoport kutatási filozófiáját 
egyesítve a magyar jármű-
ipar több mint százéves ha-
gyományaival élenjáró kuta-
tó-fejlesztő centrummá vált. 
A Budapesten dolgozó több 

mint 150 fős szakembergár-
da munkáját különleges fej-
lesztési feladatok fémjelzik.

– Mi nem gyártunk moto-
rokat, de tudjuk, hogyan kell 
azokat gyártani, hogy hosz-
szú ideig jó minőségben, ha-
tékonyan és kiváló hatásfok-
kal működjenek a legmosto-
hább körülmények között is. 
Tudjuk a megoldást arra, 
hogyan lehet a legolcsóbban 
és a legjobb minőségben ha-
tékony erőforrásokat fej-
leszteni és gyártani – mond-
ja Dirk Janetzko, az AVL 
budapesti ügyvezető igaz-
gatója.

A közös művészeti projekt 
ötlete dr. Georg Schwab, az 
AVL egyik ügyvezető igaz-
gatójának és az egyetem mű-
vészeti docensének, Josef 
Mittlmeiernek a találkozá-
sából fakadt. Azóta diákok 
és mecénások évente olyan 
témákkal foglalkoznak, 

amelyek a nemzetközi mér-
nökcsapat feladatait és ál-
láspontjait helyezik a képek 
középpontjába. A fiatal mű-
vészeknek ez egy nagyszerű 
lehetőség, hogy elgondolása-
ikat kiállításra érett művek-
be öntsék, és a nagyközön-
ség elé tárják. A fejlesztők a 
fiatal művészek képein ke-

resztül számukra addig szo-
katlan aspektusból tekint-
hetnek munkájukra; szak-
mai hétköznapjaik rendha-
gyó módon kerülnek megvi-
lágításra és méltatásra.

Az AVL budapesti köz-
pontjának közreműködésé-
vel rendeztek már hasonló 
kiállítást 2015-ben Budapes-

ten, 2016-ban pedig Zsámbé-
kon. Az érdi tárlatot T. Mé-
száros András polgármes-
ter és Dirk Janetzko, az AVL 
budapesti ügyvezetőjének 
köszöntője után Josef Mittl-
meier, a regensburgi egye-
tem művészeti docense nyit-
ja meg.

QQ -y-

A kiállítás egyik alkotása. Lisa Weich: Kriminalität am Antriebsstrang
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Reformáció 500
Ötszáz esztendővel ezelőtt 
Luther Márton tételeinek 
kihirdetésével vette kezde
tét a reformáció, amely a 
keresztény vallás megújí
tását tűzte zászlajára. Az 
évforduló alkalmából a ma
gyarországi reformált egy
házak az év során a legkü
lönbözőbb programokkal 
tisztelegnek Luther emlé
ke előtt. Az érdi gyülekeze
tek – Érdi Központi Refor
mátus Gyülekezet, Érdlige
ti Református Egyházköz
ség, Érdparkvárosi Refor
mátus Egyházközség, Érdi 
Evangélikus Egyházköz
ség – közös megemlékezé
sére szeptember 3án kerül 
sor a főtéren.

A program közös isten-
tisztelettel kezdődik délelőtt 
11 órakor, amelyen négy érdi 
lelkész szolgál: Erdélyi Ta-
kács István (Érdi Központi 
Református Gyülekezet), dr. 
Literáty Zoltán (Érdligeti 
Református Egyházközség), 
Labossa Péter, Labossáné 
Kővágó Anita (Érdi Evangé-
likus Egyházközség), közre-
működik a Baptista Közpon-
ti Énekkar és a Magyar Hon-
védség Légierő Zenekar 
Veszprém.

Az istentisztelet kereté-
ben jótékony adakozásra is 
kérik a híveket, aminek ked-
vezményezettje két kárpát-
aljai, gyermekekkel és fiata-
lokkal foglalkozó szolgálat: 
a Bóbita Lelkigondozó és 
Gyermekfejlesztő Központ 
és a Mezőkaszonyi Reformá-
tus Egyházközség ifjúsági 
szolgálata. A támogatás leg-
főbb indoka, hogy Kárpátal-
ján most a családok vannak 
a legnagyobb veszélyben, 
mivel a kárpátaljai magyar 
férfilakosság túlnyomó ré-
sze (akár 60–70%) magyar 
útlevelének köszönhetően 

külföldön dolgo-
zik. Ez a távolság 
sérülékennyé teszi 
a kapcsolatokat, 
gyermekek nevel-
kednek szülők nél-
kül.

A megemlékezés 
szervezői olyan 
programot állítot-
tak össze erre a 
vasárnapra, ami 
családoknak kínál 
e l f o g l a l t s á g o t . 
Ezért, amíg a szü-
lők az istentiszte-
letet hallgatják, a 
gyerekeknek szak-
emberek vezetnek 
interaktív foglal-
kozást a művelődé-
si központ előteré-
ben.

Ebéd után ismét 
a kicsiket várják a 
színpad elé, hiszen 
a méltán népszerű Fabula 
bábszínház – gyakori vendé-
gek ők Érden – a klasszikus 
magyar népmesét, a Vitéz 
Lászlót mutatja be. A hagyo-
mányos vásári bábjátékban 
a piros sapkás, vidám fickó 
palacsintasütőjével tanítja 
móresre az ördögöket és ma-
gát a halált is.

Gryllus Vilmos nevéről a 
gyerekkoncertek jutnak elő-
ször eszünkbe, ezúttal azon-
ban testvérével, Gryllus Dá-
niellel – akit meg értelem-
szerűen a Kaláka együttes-
hez kötünk – egészen más 
műsorral lépnek színpadra. 
A Kossuth-díjas testvérpár 
„Amikor az atyafiak együtt 
muzsikálnak” címmel pro-
testáns dalokat, zsoltárokat 
ad majd elő 15 órától.

Aztán 16 órától ismét a 
gyerekeké lesz a terep: a Bu-
borék zenekar lép színpad-
ra. Az idén 12 éves zenekar 
koncertjeit rengeteg zene, 
tánc, humor, játék és mozgás 

fűszerezi. Interaktív fellépé-
seiken a szülők és gyerekek 
együtt táncolnak, számol-
nak, vonatoznak, ugrándoz-
nak és énekelnek az együt-
tessel. A zenekar tagjai: Ko-
vács Csilla – ének, Kerék-
gyártó László – gitár, vokál, 
Morvai Gábor – billentyű, 
szaxofon, vokál, Dornay Jó-
zsef – basszusgitár, vokál, 
Adamecz József – dob.

A szakrális témák a kép-
zőművészetnek minden kor-
ban központi elemei voltak, a 
vallás, a hit szinte minden 
művészre hat valamilyen for-
mában, még ha az alkotáso-
kon ennek olykor nincsenek 
is látható jelei. A kortárs 
képzőművészek talán ritkáb-
ban nyúlnak konkrétan val-
lási témákhoz, de a reformá-
cióhoz szorosan kötődő, an-
nak szellemiségét híven kife-
jező „hit és megújulás” foga-
lompár inspiráló lehet szá-
mukra is, ezért fordultak a 
szervezők felkéréssel az Ér-
den élő képzőművészekhez, 
hogy e gondolat által ihletett 
műveiket hozzák el egy kiál-
lításra, fölvillantva ezzel e 
meghatározó fogalmak 
együttes értelmezési lehető-
ségeit. A felkérést elfogadó 
alkotók: Darabont Tamás, 
Eőry Emil, Hajdú Kinga, 
Hudák Mariann, Homolya 
Gábor, Ilka Gábor, Karsch 
Manfred, Kéri Mihály, Ko-
vács Johanna, Kozák Atti-
la, Kósa János, Poszpisek 
Márta, Fritz Rautner, Tóth 
Ernő és Wegenast Róbert. A 
tárlat 17 órakor nyílik az 
Érdi Galé ria emeleti kiállító-
termében. n -mnp-

Az érdi református gyülekezetek közös 
megemlékezésére szeptember 3-án kerül 
sor a főtéren
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Részletekről érdeklődjön üzletünkben!

kiírt árak töredékéért vásárolhat.
Arany -10%
Ezüst -20%

Készpénzfizetési
kedvezmény.

Törtarany beszámítás az új ékszer árába
akár 12.000 Ft/gr

Nézzen be hozzánk, MOSTmegéri!
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Az Érd ésTérsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

Villanyszerelő,
szennyVízüzemi gépkezelő
Munkaköri feladat: Az Érdi Szennyvíztisztító Telepen üzemeltetési,
hibakeresési, hibajavítási, karbantartási és kapcsolódó feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
• Végzettség: Villanyszerelő szakmunkás, vagy elektroműszerész, vagy

villamossággal összefüggő témában szerzett szakmunkás vagy
technikusi végzettség.

• B kategóriás jogosítvány.
Előny:
• technikusi végzettség. ipari környezetben szerzett üzemeltetési

tapasztalat, rugalmasság, felhasználói szintű számítógépes ismeret
Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony, 3 hónap
próbaidővel
Foglalkoztatás jellege:műszakos munkarend.Munkavégzés helye:
Érdi Szennyvíztisztító Telep (változó munkavégzési hely).Munkabér,
juttatások: a munkabér megegyezés szerint kerül meghatározásra, egyéb
juttatásokra a Társaságunknál hatályos belső szabályzatok tartalmaznak
rendelkezéseket. Álláshely betölthetőségének ideje: elbírálást követően
azonnal, illetve megegyezés szerint. Benyújtandó iratok: önéletrajz,
bérigény. Jelentkezés határideje: 2017. szeptember 15.

Fényképes pályázati anyagát a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.
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Esztétikai és
gyógypedikűrt
vállalok házhoz

járással.
06-30/632-0917,
Marcsi
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Szüreti mulatság a pincesoron
Az ófalusi Pincetulajdonosok Egyesülete tizenegyedik 
alkalommal rendezi meg szeptember 9-én a Szüreti mu-
latságot a Mély utcai pincesoron. Az esemény szép ha-
gyományokkal rendelkezik, hiszen amellett, hogy évről 
évre összehozza az érdieket, felelevenednek a régi szo-
kások is a rendezvényen. Az érdi szüret, hasonlóan a 
tavaszi Szőlővirág Ünnephez, a családok felé nyit, hi-
szen ezúttal is lesz városnéző kisvonat, gyerekprogra-
mok, állatsimogató, koncertek, és az érdi gazdák most is 
kinyitják pincéiket, hogy bárki megkóstolhassa a kiváló 
érdi borokat.

A tavaszi óriási sikerre 
való tekintettel a könnyebb 
parkolás, valamint a borkós-
tolás lehetősége miatt a vá-
rosközpontból, a Kálvin tér-
ről, a vonatpótló busz megál-
lójából dotto indul 9 óra 30 
perckor, hogy azután min-
den fél- és egész órakor a 
programra szállítsa a vendé-
geket. A vonat visszafelé is 
közlekedik, egészen 22 órá-
ig. A kisvonat menetdíja irá-
nyonként 200 Ft, de retúr-
jegy is váltható. A kisvonat 3 
éves korig ingyenes.

Az esemény 10 órakor kez-
dődik. A színpadon elsőként 
Fabók Mancsi szórakoztat-
ja a gyerekeket, aki bár bu-
dapesti születésű, teljesen 
elsajátította az erdélyi báb-
színházak nyelvi és formai 
világát. Olyannyira, hogy 
még a helybéliek sem mond-
ják meg róla, nem odavalósi. 
De természetesen nem frap-
páns tájszólása miatt hívják 
folyamatosan produkcióit, 
hanem mert a gyerekközön-
ség és a szakma egyaránt 
imádja és sokra tartja.

Fabók Mariann a para-
ván mögött és előtt, a gyere-
kekkel és magával beszél-

getve, kezével és lábával 
játszik. Olyan csodálato-
san, hogy akár három ka-
raktert kelt életre egyszer-
re és persze mesél. Sőt, 
nemcsak mesél, hanem mo-
derál, diskurál, perlekedik 
a közönséggel, ahogy azt a 
legkomiszabb utcai bábo-
soktól eltanulta. Meséi sok 
néprajzi hagyományt eleve-
nítenek meg, de a felszínt 
megkapargatva rögtön lát-
hatóvá válnak mélyebb ré-
tegei, amik alkalmassá te-
szik egy igazi, modern, a 
mai kor gyermekeinek szóló 
bábelőadásra.

A bábszínházzal egy idő-
ben indul a fröccsmaraton a 
gáton, ahol a nevezőknek le-
hetőségük lesz részt venni 
egy hagyományos futóverse-
nyen, de a bátrabbak bene-
vezhetnek a 10x200-as hosz-
szúlépés bulifutásra is, 
amely során minden kétszá-
zadik méter után kötelezően 
elfogyasztandó egy hosszú-
lépés. A futáson részt vevők 
valamennyien belépőt kap-
nak a rendezvényre, a nyer-
tesek pedig értékes boros 
ajándékcsomaggal lesznek 
gazdagabbak.

A rendezvény nyitásától 
kora délutánig állatsimoga-
tóban ismerkedhetnek a gye-
rekek a tanyasi jószágokkal. 
Kihagyhatatlan program-
nak ígérkezik ezúttal is a 
présházak látogatása, amely 
most is a „Találkozás a pin-
cesorral” elnevezést kapta. 
Hudák Mihály, a Pincetulaj-
donosok Egyesületének el-
nöke a Mély utcai bejárattól 
11.30 és 17 órakor túrát indít 
és megmutat néhány pincét, 
miközben számos „titkot” és 
érdekességet árul el róluk, 
valamint az érdi szőlőről és 

az érdi borokról is különle-
ges részleteket mond.

Délelőtt 10 órától sötétedé-
sig a Martonosi Pince mellett 
a szüreti kézműves udvar 
kínál tartalmas kikapcsoló-
dást a kicsiknek és a na-
gyoknak, ahol tapasztalt, 
ügyes kezű kézművesek vár-
ják a gyerekeket, akiknél 

megelevenednek a szüreti 
népi hagyományok, és a játé-
kok mellett hazavihető emlé-
kek is készülnek.

A színpadon 12.30 órától a 
Metronóm Dobiskola növen-
dékeinek fergeteges dob-
show-ját láthatja a közönség, 
majd néptánc- és népzenei 
műsorok követik egymást.

14 órakor indul a hagyo-
mányos lovas kocsis felvonu-
lás, ahol a fiatalok népvise-
letbe öltözve, feldíszített sze-
kéren és lóháton, zenével és 
hangos nótaszóval hívogat-
ják a lakosságot a szüreti 

mulatságba. Majd a vidám 
toborzást követően vissza-
térnek Ófalu központjába, 
ahonnan a fellépők és a ven-
dégsereg nótaszóval vonul a 
Pincesorra, s itt kezdetét ve-
szi a szüreti mulatság. Min-
denekelőtt megszentelik és 
áldást mondanak a szőlőter-
mésre, aztán a szőlőtaposást 

meg a mustkóstolást követő-
en színpadi produkciókkal 
folytatódik a program.

17 órától lép fel az Időrabló 
Rock Band, amely létrehozá-
sa régóta dédelgetett álom 
volt. Az együttes fő célja a 
zenélés öröme mellett, hogy 
életben tartsák a magyar 
klasszikus rockzenét. Az 
érdi együttes után hirdetik 
ki a Szüret Szépe választás 
eredményét, ugyanis egész 
nap lehetősége lesz a höl-
gyeknek arra, hogy egy, a 
rendezvényen készült fotó-
val benevezzenek és szava-
zatot gyűjtsenek. A Szüret 
Szépe választás nyertesé-
nek fődíja egy belföldi well-
nesshétvége.

A tizenegyedik Szüreti 
mulatság fő attrakciója az 
Intim Torna Illegál élő kon-
certje, ami 19 órakor kezdő-
dik. Az együttes megalaku-
lása óta a hazai fesztivál- és 
koncertszcéna alapszerep-
lője, öt év alatt 3 nagyle-
mezt, 2 kislemezt és 6 vi-
deoklipet adtak ki. Idén 
nyáron a legnagyobb hazai 
fesztiválokon léptek fel és 
telt házas lemezbemutató 
koncertet tartottak az egyik 
fővárosi szabadtéri rendez-
vényhelyszínen.

Az egész napos progra-
mon nyitott pincékkel várják 
a gazdák a látogatókat, de 
lesznek árusok is, akik a 
rendezvény jellegéhez illő 
portékáikkal, ételekkel és 
italokkal készülnek.

A Szüreti mulatságot 20.45 
órától utcabál zárja.

QQ Bnyh

A szüreti mulatság elmaradhatatlan része a szőlőtaposás
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A Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres

CSISZOLÓ, POLÍROZÓ,
GÉPI POLÍROZÓ

munkakörbe.
betanÍtáStváLLaLunk

•magaskereseti lehetőség
• béren kívüli juttatások:
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 Kludi Szerelvények Kft. munkatársakat keres
CNC CSISZOLÓPOLIROZÓ

munkakörbe.
•magaskereseti lehetőség
•bérenkívüli juttatások:
útiköltség-térítés, szezonális
rendkívüli jutalom

KÖVETELMÉNYEK:
• erkölcsi bizonyítvány
• egészségügyi alkalmasság

ÉRDEKLŐDNITELEFONON:
06-23/886-451KÉPESLÁSZLÓ

Mobil: 06-30/498-2590
Jelentkezni személyesen:
Diósd, Homokbánya u. 75.
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Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft.
felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

Karbantartó
Munkaköri feladat: Érd-Diósd-Tárnok települések
szennyvízcsatorna hálózatán, átemelő telepein üzemeltetési,
hibakeresési, hibajavítási, karbantartási és kapcsolódó
feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
• Végzettség: szakmunkás végzettség vagy vízüggyel,

gépészettel, villamossággal összefüggő témában szerzett
technikusi végzettség.

• B kategóriás jogosítvány.
Előny:
• B+E, C, C+E kategóriás jogosítvány, nehézgépkezelői

jogosítvány 1 t alatti darura, csatornatisztító célgépre
• technikusi végzettség
• szennyvízcsatorna-hálózat üzemeltetési tapasztalat
• ipari környezetben szerzett üzemeltetési tapasztalat
• rugalmasság
• felhasználói szintű számítógépes ismeret
Munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony,
3 hónap próbaidővel. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidőben,
heti 40 órás munkarend, készenlét ellátásával.Munkavégzés
helye: Érdi Szennyvíztisztító Telep (változó munkavégzési hely).
Munkabér, juttatások: a munkabér megegyezés szerint kerül
meghatározásra, egyéb juttatásokra a Társaságunknál hatályos
belső szabályzatok tartalmaznak rendelkezéseket. Álláshely
betölthetőségének ideje: elbírálást követően azonnal, illetve
megegyezés szerint. Benyújtandó iratok: önéletrajz, bérigény.
Jelentkezés határideje: 2017. szeptember 15.

Fényképes pályázati anyagát
a titkarsag@erdicsatornamuvek.hu,
e-mail címre kérjükmegküldeni.
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ÁLLÁST KÍNÁL

Érdi építőanyag-kereskedésünkbe

anyagbeszerző,áruszállító
munkatársat keresünk B kategóriás
jogosítvánnyal, teljes munkaidőre.

Targoncavezetői engedély
előnyt jelent.

Fényképes önéletrajzokat a
zsindelybolt@t-online.hu

címre várjuk. 50
23
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Érdi építőanyag-kereskedésünkbe

RAKTÁROS
munkatársat keresünk

targoncavezetői engedéllyel,
teljes munkaidőre.

B kategóriás jogosítvány előnyt jelent.
Fényképes önéletrajzokat

a zsindelybolt@t-online.hu
címre várjuk. 50

23
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Fogászati asszisztenst keresünk
gyakorlattal érdi magánkliniká-
ra. Teljes munkaidő, két műsza-
kos munkarend. Angol nyelvtu-
dás előny. Jelentkezni fényké-
pes önéletrajzzal:
allas@ligetiklinika.hu

E-MAILEN: TOBORZAS.BUDAORS@AUCHAN.HU

AKTUÁLIS
ÁLLÁSAJÁNLATAINK:
WWW.AUCHAN.HRFELHO

TELEFONON: 06 23 887 724
SZEMÉLYESEN: ÁRUHÁZUNK VEVŐSZOLGÁLATÁN

AUCHAN
BUDAÖRS

MUNKAHELY
TÖBBMINT

EGYÉNI
HAVI

FEJLESZTÉSI
PROGRAMOK ÉS

A MUNKÁBA JÁRÁS
KORMÁNY RENDELET

SZERINTI

FOGLALKOZTATÁSI
LEHETŐSÉG

VÁSÁRLÁSI
KEDVEZMÉNY

PRÉMIUM
ELŐMENETELI
LEHETŐSÉG

KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE RÉSZMUNKAIDŐS

5%
JELENTKEZÉS:

SZOCIÁLIS HÁLÓ - ÉLET

ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS

ALAPBÉR
VERSENYKÉPES

PLUSZ 30-50% PÓTLÉK

50
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E-MAILEN: TOBORZAS.BUDAORS@AUCHAN.HU
TELEFONON: 06 23 887 724
SZEMÉLYESEN: ÁRUHÁZUNKVEVŐSZOLGÁLATÁN

A Marché Restaurants Hungary Kft. svájci tulajdonú, nagy múltú vendéglátó ipari vállalat.
Folyamatos bővülés miatt keresünk Pátyra az M1 -es autópálya 
(Sasfészek pihenőhely) mellet lévő éttermünkbe

SZSZS AZAZ KÁKÁK CS(NCS(NCS( Ő)Ő)Ő -FŐZŐZŐ ŐNŐ ILLETVE KONYHAI KISEGÍTŐ(NŐ)ZŐNŐ ILLETVE KONYHAI KISEGÍTŐ(NŐ)Z munkakak tártárt sársár at
Új kollégánk legfőbb feladata a Marché receptúrája alapján, 
látványkonyhánkban elkészíteni az ételeket (állandó kínálat és heti menü alapján).
Ezért nem feltétel, hogy új munkatársunk szakképzett legyen.
Ha jól főz, ügyes és feltalálja magát a konyhában, akkor további betanítását mi végezzük

Mindezért cserébe egy korszerű és hosszú távú, biztos (bejelentett) munkahelyet nyújtunk,
ahol dolgozóink munkáját a túlórák kifizetésével, műszak- és vasárnapi pótlékkal, cafeteria rendszerrel, 
munkahelyi étkezéssel és munkaruha juttatással, nyári és karácsonyi  prémiummal háláljuk meg.

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk önéletrajzát a jobs.hu@@marche-int.com e-mail címre.
Bővebb információ: +36-20-589-9072

ÉTTERMI ALKALMAZOTT munkakak tártárt sársár at
Új kollégánk legfőbb feladata saját receptek alapján elkészíti a szendvicseket, 
limonádékat, a készleteket feltölti, pénztárosi feladatokat lát el és kávét főz.
Ezért nem feltétel, hogy új munkatársunk szakképzett legyen.
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AMAPEI Kft.
keres sóskúti gyárába:

logisztikai asszisztenst
Feltétel:
•Középiskolai végzettség
•Logisztikai területen eltöltött
gyakorlat

Előny:
•Angol nyelvtudás

raktárost, áruösszekészítőt
Feltételek:
•szakiskolai végzettség
• raktárkezelési gyakorlat
• targoncavezetői jogosítvány

Önéletrajzokat MAPEI KFT
2040 Budaörs, Pf.6.
és allas@mapei.hu

címekre kérjük elküldeni.

50
16

97

Feladatok:
» kert- és területgondozás
» raktári munka
» lakatosipari kik segítő munka
» anyagbeszerzés

Feltételek:
» B-kategóriás jogosítvt ány
» erkölcsi bizonyítvt ány
» fizikai alkalmasság
» káros szenvedélyektől mentesség

Jelentkezés:
A (23)394 770 telefonszámon,
vagy a szaboi@megatherm.hu
e-mail címen önéletrajzzal és
munkabérigény megjelölésével.

Kisegítő-udvaros
munkatársat felveszünk

érdi munkahelyre

50
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Válogasson számtalan
munkalehetőségünk közül!
Akár 1, 2, 3 vagy folyamatos
műszakról legyen szó, akár

rendelkezik szakképzettséggel,
akár nem, Nálunk azonnal
megtalálja az Ön számára

megfelelő munkát!
Kiemelt ajánlatunk:
Érd és Százhalombatta
területére keresünk

kollégákat

06-20/326-1996
www.pannonjob.hu

Kiemelkedőenmagas fizetés
Cafeteria és bónuszok
Könnyű fizikai munka
Hosszú távú lehetőség
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területére keresünk

OPERÁTOROPERÁTOR

Vál á l

MUNKÁT KERES?
VÁLTANA?

EGÉSZSÉG

A Zeroniq FelnőttképZő köZpont
dohányzásról leszoktató tréninget tart.
Részvételi díj: 9900 Ft. 06-30/9712-414
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VÁLLALKOZÁS

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

49
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Műanyagnyílászárók,
redőnyésszúnyogháló
Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény

Redőny- és ablakjavítás.
T: 20/9351-817, 20/9317-114

www.mpluszb-ablak.hu 2030 Érd, Begónia u. 20.

49
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Házak, lakások, telkek teljes lomtalanítása
pincétől a padlásig hagyatékokból,

költöztetés után megmaradt lomok elszállítása.
BÁRMIT, BÁRMIKOR, HÉTVÉGÉN IS!

LOMTALANÍTÁS

06-23-396-396, 06-20-318-4555
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Megbízható DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nincs kiszállási díj!

Telefon: 06-70-3036003

49
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Duguláselhárításnon-stop,
garanciával, bontásnélkül,

díjtalankiszállás,
vízvezeték-szerelés,gyorsszerviz.

Nyugdíjas és nagycsaládos
kedvezmény! t:06-20-5858-838 49

82
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FŰTÉS-VÍZSZERELÉS

Bátai Zsolt 06-20-579-4446

Új rendszerek kiépítése • Radiátorok cseréje
• Iszap leválasztók telepítése

• Mosogatógép bekötése • Mosógép bekötése
• Csapok cseréje • Szaniterek cseréje

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

Fodrász házhoz megy! Férfi, női
és gyermek hajvágás, festés,
melír. Pocsai Marianna: 06-70-
2351661

Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építé-
sét, lapostető szigeteléseket
vállalok. 06-30/571-97-43

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap,
szifon, WC-tartály, radiátor sze-
relés, mosógép és mosogató-
gép bekötés. 70/642-75-26.

AKRAUSE Kft.
érdi telephelyére keres
alumínium
hegesztőket

(AWI).
Bérezés:

teljesítménybér + cafeteria.

Munkaidő:
két műszakos munkarend szerint.

Jelentkezés önéletrajzzal
az alábbi címen lehetséges:

elek.szabo-vitez@krause-systems.hu
Telefon: 06-30/335-8307
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Villanybojlerekjavítása,vízkőmentesítése!
Mindennap, ünnepnapokon is!
T: 06-23-365-025, 06-20-957-7202 48

99
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KÖLTÖZTETÉS – TEHERFUVAROZÁS
mizseifuvar.hu T: 06 30 2001 426 49
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AKRAUSE Kft.
érdi telephelyére
keres adminisztratív
munkák ellátására
napi 4 órában

(9:00-13:00)

Német nyelvtudás
előny.

Önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével
a következő címre kérjük:

agota.juhasz@krause-systems.hu
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titkárnőt.
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Feladatok:
• Raktározási munkák végzése
(mérés, rakodás, nyilvántartás
segítése, leltározás).

• Amunkahelyek termeléshez
szükséges anyagokkal való
ellátása, kiszolgálása.

• Közreműködés a belső
szállításban.

• A beérkező idegenárumennyiségi
átvétele.

Elvárás:
• Érvényes targonca vizsga, és
• targonca vezetésben gyakorlat
Munkavégzés helye:
• Diósd
Jelentkezés:
• Személyesenmagyar nyelvű
önéletrajzzal
Diósd, Homokbánya u. 75.

• Érdeklődni telefonon:
Izrael József, 06-23/886-437,
06-31/780-8441

A KLUDI SZERELVÉNYEK KFT. egy német
tulajdonú fürdőszobai és konyhai szaniter
szerelvények gyártásával foglalkozó cég,

munkatársat keres

raktári kisEgítő
területre.
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Feladatok:
� Alapanyagok átvétele/kiadása/belső mozgatása
� Árumozgatások regisztrációja, nyomon követése a cég

által használt rendszerben
� A raktár tisztán tartása

Elvárások:
� 8 általános iskolai végzettség
� Targoncavezetői jogosítvány
� Felelősségteljes, megbízható munkavégzés
� Számítógépes alapismeretek

Előny:
� Raktárosi tapasztalat, (de pályakezdők jelentkezését is
várjuk).

Egyéb információ:
� Munkaidő: H.-Cs.: 7:00-15:50, P.: 7:00-14:00
� Túlóra ritkán, de előfordulhat és kifizetésre kerül
� Megegyezés szerint: munkába járási támogatás (autó,

bkv, vonat), cafeteria

Amit kínálunk:
� Hosszú távú munkalehetőség
� Versenyképes jövedelem

Munkavégzés helye:
� Budapest, Nagytétény

RRaa áá oossmmuunnkk áá tt

Az önéletrajzokat az alábbi email címen várjuk:

arrier@hensel.hu

Érdi szigetelőanyagokat forgalmazó kereskedelmi cég
Munkatársat keres az alábbi területre:

Értékesítő

Fényképes önéletrajzot várunk, mely többek között
tartalmazza az eddigi munkahelyeket és munkaköröket.

Az önéletrajzot az
iroda@szigetelokboltja.com

e-mail címre várjuk. 50
16
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Elvárásaink:
• értékesítői tapasztalat
• jó megjelenés
• jó kommunikációs képesség

Az állás betöltéséhez előnyt jelent
• Nagy Machinátor vállalati rendszerben szerzett
tapasztalat

• építőanyag, szigetelőanyag értékesítésében szerzett
tapasztalat

Amit kínálunk:
• folyamatos szakmai fejlődés
• fiatalos lendületes kollégák
• jó csapatszellem
• hosszú távú, stabil munkahely

Egyéb tudnivalók:
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

S.O.SMOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtAmosógépjAvítás
(hajdú,whirLpooL, zanussi, fagor stb.)

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás.

T: 06-20/288-5148
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Előny az épületgépészeti tapasztalat
és a diesel targoncavezetői engedély.g g y
Jelentkezés szakmmkmai önéletrajz

e-mail útján történő megküldésével
a szaboi@megatherm.hu címre.

Épületgépész szakkk ereskedés
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

Villanyszerelőt keresünk 8 óra
munkaidőre, nappali műszak-
ba, bejelentett munkaviszony-
ba, törökbálinti irodaházba. Pá-
lyázni fényképes önéletrajz kül-
désével lehet a ferenc.erde-
lyi@hu.issworld.com email cí-
men vagy a 06-20/418-7812 te-
lefonszámon.
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Keresünk galvánüzembe4 főt, lakatos
üzembe2 főt, és induló porfestő

üzembe2 főbetanítottmunkást.
Telefon:06-20/9819-460

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Érden parkvárosi családi házban
43 nm-es, kétszobás önálló lak-
rész bútorozva kiadó 1-2 fel-
nőtt részére. 06-30/600-3062.

Albérletbe szoba kiadó egy fő ré-
szére (diáknak). Telefon: 06-20/
432-5724.

INGATLAN

Eladó 32 m2-es garzonlakás. Bu-
dai út 20. A-lépcsőház. Telefon:
06-20/886-8156.

KIADÓ INGATLAN

VEGYES

Középkorú,megbízható hölgy ki-
adó házat keres 80 ezer+rezsi
árban. Tel.: 06-30-568-3098.

Ausztrál juhász szuka kiskutyák
tenyészetből eladók, világgyőz-
tes szülőtől, chippel, oltva, fé-
regtelenítve, törzskönyvvel.
www.vitalityaussies.weebly.hu
06-30-6768939, 06-23-381-152

Vásárolok órákat, festményeket,
porcelánokat, hagyatékot, ki-
tűntetést, bizsut, ezüstöt, köny-
veket. 06-20/525-1211.

AUTÓ/MOTOR

Eladó varrógép, automata mosó-
gép, kanapé, új radiátorok (10
db), Jancsi kályha, fagyasztó-
szekrény. 06-23/368-951.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!

t: 06-30-682-1390 45
92
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Vastag vagy vékony tűzifa, minő-
ség szerint osztályozva szállí-
tással. 06-30-747-2519

Figyelem! Tűzifa végkiárusítás
13.000 Ft/erdei m-től. 06-30-
311-6433

OKTATÁS

Eladó szőlőprés és daráló, vala-
mint 2 darab üvegballon. 06-
20/5657-421.

Matematika korrepetálás. Ház-
hoz megyek. 06-70/941-0775.

Bátaszéki tetőcserepet vennék
kb.. 200 darabot. Telefon: 06-
23/376-796.

Eladó nagytestű robogó. 06-20/
5657-421.

MUNKALEHETŐSÉG

50
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Megváltozottmunkaképességűmunkavállalók jelentkezését is várjuk!
Érdeklődnimunkanapokon8 -16 óra között a06-20/366-39-93-as telefonszámon lehet,
vagy jelentkezését akívántmunkakörmegnevezésével, szakmai önéletrajzát csatolva

azoneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

• Csomagoló, címkéző (Törökbálint, Budaörs)
• Kertészeti munkatárs: (palántázás, anyag-
mozgatás, csomagolás, komissiózás
– Szigetszentmiklós)

• Kézi csomagoló, anyagmozgató (Gyál)

• Komissiózó (Szigetszentmiklós)

Munkába szállítás gyűjtőpontokról,
vagy munkába járás támogatása.
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