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Kedves 
Olvasóink!
Tájékoztatjuk Önöket, 

hogy a nyári leállás 
miatt irodánk 

2018. 08.15-22-ig

zárva tart, illetve 

2018. augusztus 22-én 

újságunk nem  
jelenik meg.

Megértésüket köszönjük!
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Kettős jubileumot ünnepel Érd, a mi városunk!
Első okleveles említése 775 éve kelt, s 40 éve kapta meg a városi rangot n 6–7. oldal
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Van , ami negyven felett már nem szexi
Lovasi András 2005-ben alakult 

Kiscsillag nevű zenekarával lép fel 
az Érdi Napok nyitófesztiválján, 
szeptember 1-jén. A nyári turné kel-
lős közepén, próbára menet sikerült 
elérnünk. Dalszerzésről, családról, 
tervekről, készülő szólólemezéről és 
a Kiscsillag, szintén mostanában 
készülő, új albumáról is beszélget-
tünk: „Nagyjából ugyanúgy csiná-
lunk mindent, ahogy húsz éve csi-
náltuk. Az a fajta ’ereszd el a haja-
mat’, ami régen volt, az azért már 
nincsen. Valószínűleg azért, mert 
mindenki tudja már okos fejjel, hogy 
van másnap, meg család és egy cso-
mó olyan dolog, ami fontos. Így nem 
feltétlenül van az ’életünk utolsó 
napja’ érzés, ami állítólag a rock 
and rollnak egy fontos kötőeleme. 
Elég sok embert láttam magam kö-
rül tönkremenni ebben. Szerintem 
ez huszonévesen még jól áll az em-
bernek, harminc körül kezd ciki len-
ni, negyven felett pedig már semmi-
képp nem szexi.” n 4–5. oldal

Nincs feszkó, nincs unalom

Hazánk egyik legdögösebb zenekara, az Irie Maffia is 
fellép szeptember 1-jén az ÉNFESZT-en. A zenekar 
énekesnője, Sena, aki jelenleg a saját nevén futó szó-
lóprojektjén dolgozik, költözködés közben, a létráról 
ugrott le, hogy beszélgessen velünk.  n 3. oldal

Öt koncert, három helyszín

Lassan már elmondhatjuk, hogy kezdenek kialakulni 
az Érdi Jazzfesztivál hagyományai: három koncert sza-
badtéren, egy program a könyvtárban és egy a műve-
lődési központban. A szabadtéri előadások ismét a 
múzeumkerti kocsiszínben lesznek.  n 8–9. oldal

Betyárok az utcabálon

Az Érdi Napok záróakkordja a szüreti mulatság, amit 
az ófalusi pincesoron rendez a Pincetulajdonosok 
Egyesülete szeptember 8-án. Lesz lovas kocsis felvo-
nulás, szőlőtaposás és présházlátogatás, de nem ma-
radhat el a fergeteges utcabál sem.  n 14. oldal
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Nin cs feszkó, nincs unalom
Hazánk egyik legdögösebb zenekara, az Irie Maffia is 
fellép szeptember 1-jén az ÉNFESZT-en. A zenekar éne-
kesnője, Sena költözködés közben, a létráról ugrott le, 
hogy beszélgessen velünk.

– Hogy álltok a költözéssel?

– Káoszosan, de jól. Min-
den rendben, megleszünk 
vele

– Ilyenkor te üvöltözöl a 
költöztetőkkel? A te kezed-
ben van a marsallbot?

– Igen, ez most az én ma-
nőverem, szerencsére senki-
vel sem kellett üvöltözni. Van 
egy ügyes fúrógépem, meg 
mindenféle eszközöm és per-
sze nagyon sok segítő jó ba-
rát és családtag. 

– Ha már ennyien vagy-
tok, néha azért előkerülnek a 
hangszerek?

– Nem! Most nem kerül elő 
semmi, ami nem kell a mun-
kához, de van a kis bluetooth-

os hangfalam, amin vagy  
James Brownt, vagy afro-po-
pot üvöltetek, mert zenével 
azért csak jobb dolgozni. 

– Maradt idő fellépésekre?

– Igyekeztünk úgy szer-
vezni a költözködést, hogy a 
fellépések meglegyenek.

– Hogy áll a nyár? Azért 
volt lemondás?

– Nem, a szabadnapokat 
igyekeztem úgy beosztani, 
hogy a költözés miatt a fellé-
péseket ne kelljen mozgatni. 

– Gyerekkel, családdal 
úgy általában mennyire ma-
cerás beosztani az időt?

– Van azért egy okos lo-
gisztikázás. Akár hetekre, 

hónapokra előre ki kell talál-
ni mindent, hogy működje-
nek a dolgok. Nem lehetetlen 
feladat, csak okosan, jó előre 
ki kell találni mindent. Tud-
nom kell, hogy mikor hol kell 
lennem, és akkor meg tudom 
oldani. Ha valaki felhív, hogy 
hirtelen, a betervezetteken 
kívül menni kellene fellépni 
valahova, akkor általában 
csak nevetek. 

– Az Irie Maffia olyan ze-
nekar, ami simán megállja a 
helyét a külföldi közönség 
előtt is. Sokat jártok a hatá-
rokon túlra is?

– Főleg Magyarországon 
játszunk. Nem túl egyszerű 
dolog külföldön koncertezni, 
főleg nem egy 12 fős csapat-
tal. Ez minden költséget 
megnyom. Az utazást, a 
szállást, étkezést, mindent. 
Úgyhogy nem egy egyszerű 
dolog utaztatni az Irie Maffi-
át. Ezért nem is gebedünk 
bele, hogy külföldön zenél-

jünk, de minden lehetőséget 
megölelünk. Nekem személy 
szerint sok lehetőségem van 
utazni, együtt zenélni más 
zenészekkel, találkozni pro-
ducerekkel. Nem vagyok 
annyira lekötve, hogy ne 
tudjak együttműködni má-
sokkal. Igyekszem kihasz-
nálni ezeket a lehetőségeket. 

– Egy 12 fős zenekarban 
egyedüli lányként te vagy a 
főnök? 

– Szerencsére egyáltalán 
nem érzem magam kényelmet-
lenül egy ekkora férfitársa-
ságban, egész jól ki tudok állni 
magamért. Ugyanúgy minden-
be van beleszólási jogom, amit 
használok is. Jófej brigád va-
gyunk, régóta ismerjük egy-
más és tudjuk, hogy hogyan 
tudunk dolgozni egymással. 
Nincsenek feszkók, hiszen is-
merjük mindenkinek a hatá-
rát, amiket próbálunk nem át-
lépni. Egy ekkora brigádnál 
nyilván van olyan, hogy valaki 
boldogabb, mint a másik, de ez 
az élet része. Nekem sincs ki-

emelt helyem a csapatban. 
Olyanok vagyunk, mint egy 
nagy család.

– Az Irie Maffia mellett most 
épp van más projekted is?

– A saját nevemen futó 
szólóprojektemet csinálom. 
A legutóbbi single Yo Chale 
és a ghánai Sarkodie közre-
működésével készült. Ezt a 
vonalat folytatom, több ghá-
nai előadóval is vettünk fel 
dalokat. Ezeket fogom majd 
kiadogatni. Most egy kicsit 
borult a terv az ütemezéssel, 
de rajta vagyok az ügyön. 
Mindig vannak olyan projek-
tek, amik még izgalmasabbá 
varázsolják az életemet. 

– Akkor azért vannak ter-
vek is.

– Igen! A nyarat megcsi-
nálni, jókedvűen, sok energi-
ával. Turnézni, lemezt készí-
teni, és persze új otthont te-
remteni a kis családomnak. 
Szóval nem unatkozom.

QQ U. Sz.

Sena jelenleg a saját nevén futó szólóprojektjén dolgozik

„Nekem sincs kiemelt helyem a csapatban. Olyanok vagyunk, mint egy nagy család”
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Va  n, ami negyven  
fel ett már nem szexi
Lovasi András 2005-ben alakult Kiscsillag nevű zeneka-
rával lép fel az Érdi Napok nyitófesztiválján, szeptember 
1-jén. A nyári turné kellős közepén, próbára menet sike-
rült elérnünk. Dalszerzésről, családról, tervekről, ké-
szülő szólólemezéről és a Kiscsillag, szintén mostaná-
ban készülő, új albumáról is beszélgettünk.

n  Urbán SzabolcS

– Mire próbáltok épp?

– Most a holnapi siófoki 
koncertre készülünk a vonó-
sokkal. Picit más vonósok 
lesznek, mint eddig, illetve 
nem picit, hanem teljesen 
más. Az eddigi csapat, Sza-
bó Attila és Kunos Tomi a 
Csík zenekarból nem ért rá, 
mert épp vadul turnéznak. 
Általában velük szoktunk ki-
egészülni a Lovasi ‘18 kon-
certekre.

– Amikor egy aktív zene-
kar, mondjuk a Kiscsillag épp 
turnézik, szükség van pró-
bákra?

– Magukra a fesztiválok-
ra, koncertekre nem. Inkább 
a szezon elején szoktunk 
próbálni, amíg nem érezzük 
azt, hogy nagyjából a ke-
zünkben van a műsor. Idén 
viszonylag korán ébredtünk 
és májusban elég sokat jár-
tunk össze zenélni. 

– Ugyanazzal a reperto-
árral léptek fel mindenhol?

– Nem. Szokásos módon 
van egy egyórás, egy másfél-
órás és egy egy óra tíz per-
ces műsorunk. Általában a 
megrendelő kérésének meg-
felelően szabjuk meg a kon-
cert hosszát. A Kiscsillag-
nak inkább a hosszabb kon-
certek állnak jól. Ezeknek a 
buliknak van jó íve, de ter-
mészetesen egy háromne-
gyed órás koncert is lehet 
nagyon jó. Sőt! Van, hogy 
bőven elég. 

– A próbákon te vagy a 
főnök?

– Igazából a végső dönté-
seket hozom én. Ha van egy 
ötletem, akkor azt megmu-
tatom, de ez nem azt jelenti, 
hogy ha valakinek van egy 

zenei témája, akkor azzal 
nem rukkolhat elő. Főleg 
például most, amikor a vo-
nós hangszerelést készít-
jük. Inkább arra támaszko-
dunk ilyenkor, aki a hang-
szer törvényszerűségeit 
jobban ismeri. Én inkább 
csak instrukciókat szoktam 
adni, hogy körülbelül mi az 
elképzelésem és annak 
megfelelően készülnek a 
hangszerelések.

– Ezek a turnék, projektek 
iparszerűen mennek nálad? 
51 évesen nyilván nem megy 
úgy a duhajkodás, mint an-
nak idején. Megvan még a 
„rock and roll”?

– Igazából nem is tu-
dom, mi az az úgynevezett 
rock and roll. Nagyjából 
ugyanúgy csinálunk min-
dent, ahogy húsz éve csi-
náltuk. Nyilván, ha egy 
koncerten azt érezzük, 
hogy na ma itt volt velünk a 
rock and roll, akkor az egy 
jó érzés. De nem gondolom 
azt, hogy ezt az érzést ál-
landóan élesztgetni kelle-
ne. Az a fajta „ereszd el a 
hajamat”, ami régen volt, 
az azért már nincsen. Va-
lószínűleg azért, mert min-
denki tudja már okos fejjel, 
hogy van másnap, meg 
család és egy csomó olyan 
dolog, ami fontos. Így nem 
feltétlenül van az „életünk 
utolsó napja” érzés, ami ál-
lítólag a rock and rollnak 
egy fontos kötőeleme. Elég 
sok embert láttam magam 
körül tönkremenni ebben. 
Szerintem ez huszonéve-
sen még jól áll az ember-
nek, harminc körül kezd 
ciki lenni, negyven felett 
pedig már semmiképp nem 
szexi.

– Apropó, család. Hogy áll 
most a Lovasi-szaporulat? 
Nemrég gyarapodtatok egy 
fővel. 

– Igen, két felnőtt lányom 
van az előző alomból és néhány 
hete született egy kisfiunk. 

– A feleséged, Földes Esz-
ter színésznő most épp a 
baba miatt elfoglalt, meny-
nyire nehéz beosztani a napi 
teendőket? 

– Küzdelmes, de szeren-
csére van segítségünk. Esz-
ter hamarosan elkezd for-
gatni egy filmet, onnantól 
keményedik be igazán a 
helyzet, de a nagyobbik lá-
nyom felajánlotta, hogy se-
gít. Szóval valahogy össze-
szerkesztjük a napjainkat. 
Nyilván nem annyira egy-
szerű, mint régebben volt, de 
megoldjuk. Amúgy meg ré-
gen se volt annyira egysze-
rű. Ehhez még jön az is, hogy 
nem Pesten lakunk, tehát ki-
be járkálunk a városból. Meg 
persze le kell mondani dol-
gokról: sokszor el kellene 
menni vérvételre, orvoshoz, 
postára, na ezekre nem min-
dig jut idő. 

– A postát mondjuk ne 
sajnáld…

– Azt tényleg nem sajná-
lom, és az orvossal is úgy 
van az ember, hogy majd jövő 
héten, pedig ahogy az autón-
kat, magunkat is illene egy 
évben egyszer átnézetni. Né-
hány éve például a teljes ze-

nekart befizettem egy mene-
dzserszűrésre. Azt gondo-
lom, hogy aki körülöttünk 
nagyon komolyan vette ezt a 
rock and roll életet, az már 
vagy meghalt, vagy már nem 
annyira sportos. Úgyhogy 
aki velünk zenél még a szín-
padon, valahogy pont el tud-
ja találni, hogy hogy érzi 
még jól magát a színpadon. 
Tudja, hogy mi fér bele egy 
estébe és mi nem. Ezt sajnos 
lassan meg kell tanulnia 
mindenkinek. 

– Térjünk vissza kicsit a ze-
nére! Mennyire vagy nyitott 
az új dolgokra? A Lovasi-stí-
lust próbálod élethosszig 
reprodukálni, vagy látsz 
esélyt arra, hogy egyszer 
megvilágosodsz és belekós-
tolsz mondjuk az elektroni-
kus zenébe?

– Senki nem tud kilépni a 
saját korlátai közül. Jó eset-
ben az embernek vannak stí-
lusjegyei, rosszabb esetben 
pedig csak korlátok, amik 
gátolják abban, hogy művé-
szileg továbbléphessen. Azt 
gondolom, hogy nekem nin-
csenek műfaji skrupulusaim. 
Hallottam már nagyon jó 
elektronikus zenét és hallot-
tam már borzasztó rhythm 
and bluest. Szóval van az a 
tényleg nagyon rossz közhely, 
hogy van jó zene meg van 
rossz zene. De ha már az 

elektronikus zenét előhoztad, 
annak idején az első találko-
zásom a számítógéppel tulaj-
donképpen szült egy lemezt. 
Ez volt a Bandi a hegyről al-
bum. Épp akkoriban vettem 
egy kompjútert és elkezdtem 
zenei szoftvereket tanulmá-
nyozni. Ez egy ideig nyilván 
szórakoztatott, meg persze a 
mai napig használom ezeket 
zeneszerkesztésre, demóké-
szítésre. Ahogy öregszem, 
pont a megismételhetetlensé-
ge, tehát épp az a része érde-
kel a zenének, ami az elektro-
nikus zenékben nincs meg. 

– Azt leszögezhetjük, 
hogy létezik a Lovasi-stílus, 
és elég sok Lovasi-klón elő-
adó termelődött az utóbb 
kb. tíz évben. Neked ez öröm, 
büszkeség vagy soknak gon-
dolod és elég lesz most már? 

– Akik benne ragadnak 
ebben az úgymond utánzás-
ban, azok körülbelül annyit 
is érnek. Az nyilván nem baj, 
ha valaki a saját hangját úgy 
keresi, hogy mások hangját 
használja először. Inkább az 
a baj, ha ez így is marad. Azt 
gondolom, hogy az igazán te-
hetséges utánunk következő, 
most már mondhatjuk, hogy 
generáció előadói közül sok-
nál felfedezhető, hogy ismer-
te mondjuk a Kispált. Az iga-
zán tehetségesek nyilván túl 
is lépnek ezen, vagy ez pont 

„Régebben horgásztam, de fejben még most is. Szoktam róla álmodni”
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arra jó nekik, hogy erről el
rugaszkodjanak és csinálja
nak valami egészen mást. 
Aki meg benne marad, arra 
meg azt szokták mondani, 
hogy tehetségtelen. Ennyi.

– Figyeled a fiatalokat?

– Ami szembe jön, azt ér
deklődve szemlélem. Én azt 
látom, hogy azok a fiatalok, 
akik nekem tetszenek, vagy 
többet látok bennük, a mi kö
zegünkben egészen jól bol
dogulnak. Sajnos a magyar 
piacnak, mondjuk úgy, újbóli 
bezárkózásának köszönhe
tően, ami a Petőfi Rádió ke
reskedelmi rádióra fazoní
rozása óta tart, a fiatal zene
karok, megfelelő médiafelü
let híján meglehetősen nehe
zen tudnak ismertté válni. 
Most olvastam egy cikket, 
ahol épp azt fejtegették, 
hogy a Fishing on Orfű sok 
ilyen előadóknak a NAGY 
fellépés. Nekik ez az a feszti
vál, ahol akár 2–3000 ember 
előtt is tudnak játszani.

– Ahogy én látom, az álta-
lad szervezett Fishing on 
Orfű beérte a nagy hazai 
fesztiválokat. Szerinted ez 
minek köszönhető? Talán 
épp annak, amit az előbb 
mondtál? 

– Ez egy tematikus feszti
vál. Hosszú távon azok a 
fesztiválok maradhatnak 
meg a piacon, amelyek a 
nagy fesztiválok mellett 
akár egy szűkebb merítés
ből, de speciális kínálatot 
tudnak adni a közönségnek. 
Soha nem lesznek olyan na
gyok, mint az ismert összné
pi fesztiválok, viszont van 

egy nagyon stabil közönsé
gük, akik úgy járnak ezekre 
a fesztiválokra, mint egy 
osztálytalálkozóra.

– Ezek szerint a Fishing 
marad így? 

– A következő néhány 
évre ez egy jó irány, persze 
ötletekkel és finomítások
kal. Természetesen, ha van
nak olyan lehetőségek, hogy 
külföldi zenekarokat elhív
junk, arra is nyitottak va
gyunk, de ez is egy veszé
lyes terep. Akiket kockázat 
nélkül ki tudunk fizetni, itt
hon csak egy szűkebb kör
ben ismertek. Ezért általá
ban olyan produkciókat hí
vunk, akik nem hoznak 
pluszközönséget, hanem a 
meglévő közönségünket 
szórakoztatják. A mi tágab
ban értelmezett műfajunk 
sztárzenekarait, mint pl. a 
Queens of the Stone Age, vi
szont nem tudjuk úgy elhív
ni, hogy ne kelljen olyan mé
lyen a zsebünkbe nyúlni, 
ahol talán már nincs is 
pénz. Álmunk, hogy legye
nek ilyen zenekarok a Fi
shingen, előbb vagy utóbb 
lesznek is. 

– Egyáltalán a meglévő 
közönségeteknek lenne igé-
nye a nagyobb külföldi zene-
karokra? 

– A Fishingre elsősorban 
a magyar zenekarok miatt 
jönnek a látogatók, de a mi 
közönségünk elég nyitott 
arra, hogy ha lát egy olyan, 
akár külföldi produkciót, 
amit esetleg előtte nem is
mert, azt is kitörő lelkese
déssel tudja fogadni. 

– A másik zeneipari tevé-
kenységed a Megadó Kiadó. 
Van még egyáltalán?

– Olyan értelemben van, 
hogy a saját dolgaimat és a 
zenekar körüli előadók dol
gait gondozgatom, de klasszi
kus kiadóként már nem mű
ködik. Az utóbbi egy év arról 
szólt, hogy minden előadó, 
aki nálunk volt, visszakapta a 
kiadói jogokat. Meglehetősen 
megcsappant az igény a 
klasszikus hanghordozók 
iránt, a piac jórészt az online 
felületekre koncentrálódik. A 
hagyományos hanghordozók 
piaca pedig annyira kicsi, 
hogy nem kell hozzá kiadó. 

– Az eddig említett tevé-
kenységek közül melyikkel 
töltöd a legtöbb időt?

– Szerencsére még mindig 
a zenekarosdival. A koncer
tezéssel, a próbákkal, a dal
írással a stúdiózással, sze
rencsére ez a legélvezetesebb 
mind közül. De ha jobban be
legondolok, a családommal 
töltöm a legtöbb időt. 

– Valamiért nekem az a 
kép van meg rólad, hogy te 
horgászol. Jó tudom én ezt?  

– Régebben horgásztam, 
de fejben még most is. Szok
tam róla álmodni. A peca 
elég időigényes dolog, a csa
lád és a zenekarosdi mellett 
most nem nagyon fér bele. 
Ha az ember igazán horgá
szik és nem csak egy évben 
egyszer megy el és csinál 
úgy mintha horgászna, ak
kor az rengeteg időt visz el. 
Most a Duna mellett lakunk, 
és azért titokban bízom ben

ne, hogy pár év múlva lesz 
egy kis csónakom és akkor 
járok majd pecázni.

– Ha véletlenül jut magad-
ra időd, akkor mivel töltöd, ha 
már horgászattal nem?

– Semmivel, nincs nagyon 
időm magamra. Van azért 
némi testmozgás, ami ezért 
kell, hogy ne legyek teljesen 
tunya. Ezenkívül filmeket 
nézek, színházba és koncer
tekre járok, de most a gyere
ké a főszerep. 

– Testmozgás alatt mit 
értesz?

– Otthon tornázom. 
Régebben eljártam úszni, de 
most arra sincs idő. Oda is el 
kell menni, vissza kell jönni. 
Majd járunk a gyerekkel ba
baúszásra, úgyhogy azt ter
vezem, hogy visszatérek az 
uszodába, de ez egyelőre 
még várat magára. Most ma
rad az otthoni torna. 

– Volt már olyan, hogy 
megcsapott annak a szele, 
hogy elfogytak az akkordok 
és a mondanivaló?

– Az utóbbi néhány évben 
nem, mert annyira kevés 
időt töltök dalszerzéssel, 
hogy amikor leülök ezzel 
foglalkozni, mindig írok 
egyet. Vagy egy felet, vagy 
haladok tovább azokkal, 
amik már megvannak, csak 
át kell őket öltöztetni. A dal
farigcsálás hosszú távú el
foglaltság nálam. Ha nem jut 
eszembe semmi, akkor a 
meglévőket csinosítgatom. 
Átnézem a szövegeket, rend
be rakom a harmóniákat. 

Vannak intenzívebb idősza
kok, de szinte mindennap 
foglalkozom dalszerzéssel. 

– A te esetedben szeren-
csés együttállás, hogy egy 
fejben vannak az akkordok 
és a szöveg. Ezek egyszerre 
jönnek ki belőled? 

– Nagyon sokféleképpen 
írtam már dalt. Van, hogy 
megszületik egy teljesen 
nyers, adott esetben ritmus
talan szöveg. Ezeket szinte 
csak lejegyzetelem, és ké
sőbb alakítok ki dalszöveget 
belőlük. Ekkor már képző
dik valamiféle dallam, illet
ve ritmus a fejemben, és már 
csak meg kell hangszerelni a 
dalt. Aztán van olyan is, 
hogy a zenéből indul ki az 
alapötlet. Megszületik a 
zene, azt elküldöm magam
nak és a szövegíró énem pe
dig ír rá szöveget. Mint egy 
klasszikus dalszerző páros. 
Ebben az esetben mindkét 
személy én vagyok. Ezenkí
vül másoknak is írok dalszö
veget. Ha valami megtetszik 
és úgy érzem, hogy tudnék 
valami jót hozzátenni, akkor 
abba szeretek beledolgozni.

– Mik a terveid a nem 
olyan távoli jövőre?

– Igazából most egyszer
re írom a Kiscsillaglemezt 
és a szólólemezemet, ami 
akusztikus gitár és zongora 
alapú lesz. Szeretnék egy 
nagyon minimál, dalcentri
kus albumot csinálni. Vagy 
ősszel jelenik meg, vagy a 
jövő év első egykét hónapjá
ban. Az biztos, hogy a Víg
színházban lesz a lemezbe
mutató március 28án.
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Kal andozás a középkori Érd világában
Kik éltek itt, hogyan gazdálkodtak, milyen írásos és tár-
gyi emlékek maradtak fent? Ezekre a kérdésekre ad vá-
laszokat az Érd 775 kiállítás, amely szeptember 4-én nyí-
lik a Magyar Földrajzi Múzeumban. A kiállítás apropóját 
az adja: Érdet először 1243-ban említik egy latin nyelvű 
oklevélen. Az Érdi Napokon nemcsak kiállítás, hanem 
helytörténeti konferencia is várja az érdeklődőket.

A mai Érd területén már az 
őskorban is megtelepedett az 
ember, a Duna-part melletti 
rész a bronzkorban, majd a 
vaskorban évszázadokon át 
lakott volt, a római korban pe-
dig itt húzódott a limes. Az 
Árpád-korban a mai város 
területén több település is lé-
tezett: Érd, Székely, Kőkert és 
Berki, de folyamatosan lakott 
csak a mai Ófalu városrészen 
található Érd település volt.

Érd első okleveles említé-
se, „Erdi” néven, egy 1243-
ban kelt, latin nyelvű oklevél-
ből való: Tádé fia János Ér-
den fekvő öröklött birtokát 
egy sziget felével és hat szol-
gával eladta Berki Mihály 

veszprémi ispánnak 10 ezüst 
márkáért.

Hogy a középkori Érd való-
jában mikor alakult, 1243 
előtt száz vagy tíz évvel, arról 
nincsenek emlékeink, a kö-
vetkező évszázadokból azon-
ban már igen. A fennmaradt 
oklevelek tanúsága szerint 
évszázadokon át adták-vet-
ték Érd területén a birtoko-
kat, mígnem az Ákosházi 
Sárkány család az 1500-as 
évek elejére megszerezte 
Érd, Tárnok, Diód, Berki, 
Eben falvakat. Az Ákosházi 
Sárkány család jelentős épít-
kezéseket folytatott Érden. 
Nevükhöz fűződik a mai 
Szent Mihály-templom helyén 
álló egykori Szent György-
templom gótikus stílusú kibő-
vítése, és érdi udvarházuk 

felépítése is a későbbi Sina-
kastély helyén.

Az 1243–1526 közötti szűk 
háromszáz évről leginkább 
csak okleveles források ma-
radtak fent, középkori tárgyi 
emlékek kevésbé. Mint Le-
hoczki Zsuzsanna helytörté-
nész, a kiállítás rendezője la-
punknak elmondta, ennek 
egyszerű oka van: mivel Ófa-
lu azóta is lakott, és a korabe-
li falu területén azóta is épít-
keznek, nem volt mód a régi 
falu régészeti feltárására. A 
fennmaradt írott források 
ugyanakkor több mindenről 
is tanúskodnak, nemcsak a 
birtokok adásvételéről: kide-
rül belőlük az érdi birtok 

nagysága, utalásokat tartal-
maz mesterségekre, arra, 
hogy mit termesztettek. 

Az Érd 775 időszaki kiállí-
tás szeptember 4-én kedden, 
délután öt órakor nyílik az 
épület tetőterében.

– A kiállítás segítségével a 
látogatók megismerhetik az 
egykor itt élő emberek lakó-
helyét. A középkorban az em-
berek veremházakban éltek, 
ahová leginkább csak aludni 
jártak, napközben odakint él-
tek, ott is főztek, tevékeny-
kedtek a szabadtéri tűzhely-
nél. Bemutatjuk a középkor 
étkezési szokásait is. Tudjuk, 
hogy abban az időben árpát, 
lencsét, rozst, hüvelyeseket, 
káposztát termeltek, ami a 
gyümölcsöket illeti, szőlő, 
szilva, körte és dió minden 

bizonnyal volt. A nemesek 
húst, a jobbágyok inkább ká-
sákat és híg főzelékféléket 
ettek, de jelentős szerepe volt 
a halászatnak is. A látogatók 
megismerhetik a korszak jel-
lemző öltözetét, illetve jelleg-
zetes mesterségeit – bemuta-
tunk egy kovácsműhelyt és 
egy vízimalmot is –, és bepil-
lantás kapnak Sárkány Amb-
rus érdi birtokos egykori ud-
varházába. A kiállításon az 
érdeklődők láthatják az írott 
okleveles forrásokat, és a mai 
Érd területén található Szé-
kely falu régészeti kutatásai-
nak eredményeit is – tette 
hozzá Lehoczki Zsuzsanna.

A kiállítás egészen 2019. 
június 16-áig lesz látogatható. 

Aki szeretne még jobban el-
mélyülni Érd múltjában, azt az 
Érd 775 helytörténeti konfe-
rencia várja szeptember 6-án, 
csütörtökön, tíz órai kezdettel. 
A résztvevők Érd legújabb ré-
gészeti és levéltári kutatásai-

nak eredményeivel ismerked-
hetnek meg, többek közt az 
alábbi témákban: az érdi ős-
emberi telep; az érd-százha-
lombattai kora vaskori ha-
lomsírmező; a Benta-patak 
partján egykor álló római vil-
lagazdaságok; Érd középkori 
temploma; az 1684-es érdi üt-
közet; az 1876-os ősrégészeti 
kongresszus érdi kirándulása.

Szeptember 7-én, pénteken 
rendezik a Magyar Földrajzi 
Társaság éves közgyűlését a 
múzeumban. Ekkor adják át 
a Balázs Dénes által alapított 
Teleki Sámuel-érmet, a társa-
ság és Érd városa közös ki-
tüntetését, amivel a földrajz 
és a társtudományok képvi-
selőinek munkásságát isme-
rik el évről évre.

QQ ÁdÁm Katalin

Középkori piac (részlet a kiállításból). Érden árpát, lencsét, rozst, hüvelyeseket, káposztát termeltek, de 
szőlő, szilva, körte és dió is minden bizonnyal volt
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Az első panelek
A várossá avatásra készülődve 120 lakás átadásáról 
szóltak az ígéretek, hetvenöt el is készült 1978-ban. Két 
épület a mai lakótelepből. A Béke téri lakótelepből – 
ahogy mindenki nevezi, mintha lenne másik is.

A közösség akkor, negy-
ven évvel ezelőtt is gyorsan 
kialakult az elsőként átadott 
lépcsőházakban – emlékszik 
vissza Urbán László, aki 
1978-ban az elsők között köl-
tözhetett be az átadott het-
venöt lakás egyikébe –, igaz, 
többen ismerték is egymást 
már korábbról, így könnyeb-
ben alakultak a kapcsola-
tok, szerveződtek a lépcső-
házi összejövetelek.

De kicsit előreszaladtunk, 
hiszen még azt sem tudjuk, 
hogyan lehetett akkor egy 
ilyen lakótelepi otthonhoz 
jutni. Élnek még az emlékek 

tanácsi lakásról, tanácsi ki-
utalású OTP lakásról és tisz-
tán piaci alapon vásárolható 
– de ahhoz is jogosultság kel-
lett – öröklakásról. A panel 
lakótelepek építésének fény-
kora az 1970-es évtized volt, 
ez a hullám érte el Európa 
legnagyobb faluját, amely 
éppen a városi szerepre ké-
szülődött.

Urbán László nem számít 
őshonos érdinek, 1974-ben 
költözött ide Debrecenből, 
mert kutatásaihoz az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár 
napi látogatására volt szük-
sége, s ehhez járult egy talán 

még nyomósabb indok: a sze-
relem.

A fiatal bölcsész, népmű-
velő tehát a lehető legköze-
lebb akart kerülni a főváros-
hoz, amire Érden adódott le-
hetősége, állást is kapott a 
művelődési központban, al-
bérletet sem volt nehéz talál-
nia. Hamarosan az intéz-
mény igazgatója lett, így 
érthető, hogy fölkerült az 
első lakáshoz jutók listájára, 
annál is inkább, mert idő-
közben családot is alapított. 
Az ő példája tehát nem iga-
zán átlagos, de mindenkép-
pen jellemző a korra.

– Öröm volt egy új, saját ott-
honba költözni – emlékszik 
vissza –, s ezt mindenki így 
érezte, még akkor is, ha ezek-
nek az első épületeknek a mi-
nősége sok kívánnivalót ha-
gyott maga után. Sok helyen 
bizony át lehetett látni a pa-

nelek között, s számos ki-
sebb-nagyobb hibát kellett 
utólag kijavítani. De nem 
mindenki örült a lakótelep 
építésének, hiszen a kisze-
melt területen családi házak 
sorát kellett lebontani, s bi-
zony voltak számosan, akiket 
nem vigasztalt, hogy új lakást 
kaphatnak, ez nem pótolta 
kertecskéjüket, a gyümölcs-
fáikat. Tudok olyanról is – 
noha szélsőséges példa, 
egyedi eset –, hogy egy idős 
ember annyira képtelen volt 
földolgozni a helyzetet, hogy 
öngyilkosságba menekült.

A fejlődés, az elkerülhetet-
len változások gyakran 
szemben állnak az egyéni 
érdekekkel, de amikor eze-
ket említi fel Urbán László, 
maga is elismeri, hogy a la-
kótelep megépítése a városi-
asodási folyamat része volt, 
ami bizony „szülési fájdal-

makkal” járt. Azt viszont 
nem tudta elfogadni, hogy a 
városközpont építéséről tar-
tott fórumokon – jól emlék-
szik ezekre, volt belőlük 
vagy két tucat – szinte kizá-
rólag műszaki szakértők, 
mérnökök beszéltek techni-
kai kérdésekről, hiányzott 
az embereket meggyőző, a 
változások szükségességét 
megvilágító érvelés.

Azóta már – sokakhoz ha-
sonlóan – Urbán László sem 
lakik a lakótelepen, 18 évig 
élt itt négytagú családjával, 
s máig jó szívvel emlékezik 
első otthonukra, csak az 
iszonyatos nyári hőségeket 
feledné szívesen, amitől any-
nyira szenvedtek, hogy egy 
idő után béreltek egy kertet, 
ahol tavasztól őszig a napja-
ikat töltötték, csak aludni 
jártak haza a panelba.

QQ (mnp)

A negyvenéves város
Idén negyven éve, hogy Érd megkapta a városi rangot. 
A települést akkor Európa legnagyobb falujaként tar-
tották számon, kevés városi funkcióval rendelkezett, 
de már akkor is nagy agglomerációs településnek szá-
mított.

A hetvenes években Érd 
teljesen más arcát mutatta, 
mint amit ma láthatunk, 
mindenki ismert mindenkit, 
a kedvező árú telkek, a köze-
li fővárosi munkahelyek, az 
autók elterjedése és a kertes 
ház nyugalmának ígérete 
rengeteg embert vonzott. A 
lakosság az érdi kistérség-
ben a 1970-es évektől napja-
inkig megduplázódott. Erre 
a rohamra azonban sem az 
infrastruktúra, sem a tele-
pülések szerkezete nem volt 
felkészülve.

A változás az 1920-as évek 
végén kezdődött, amikor 
gróf Károlyi Imre és fia, 
Gyula elkezdték felparcel-
lázni a mintegy háromezer 
holdnyi birtokrészüket. Tri-
anon után az elcsatolt terü-
letekről menekülők számára 
Érd ideális helynek mutatko-
zott a letelepedésre.

A huszonezresre duzzadó 
község a hatvanas években 
kapott újabb lökést, amikor 
a hatóságok korlátozni kezd-
ték a Budapestre beköltözők 
számát. A vidéki élet szomo-
rúságait megelégelők előtt 
ugyan bezárult a főváros, de 
ott voltak még az agglomerá-
ciós gyűrű települései. Ezek 
még ideális távolságban vol-
tak a munkához, de a kertvá-
rosias jellegük miatt a vidéki 
élet szokásaiból sem kellett 
sokat engedni.

T. Mészáros András pol-
gármester családjával 1965-
ben költözött Érdre. Jászkis-
érről először Budapestre 
mentek, onnan érkeztek az-
tán a Selmeci utcába. A vá-
rosvezető úgy emlékezik, 
gyerekkorában csak két-há-
rom telek volt a környéken, 
de közel volt a Bem téri busz-
megálló és a 8-as számú ál-
talános iskola (ma Teleki 
Sámuel Általános Iskola).

– Az M7-esen túlra, ahol 
ma több mint nyolcezren él-
nek, mi kirándulni jártunk. 
Odajártunk szalonnát sütni, 
tavasszal ibolyát szedni, 
tényleg falusias volt a hangu-
lat. Gyerekek voltunk, akkor 
még nem figyeltünk a körü-
löttünk zajló változásokra, 
sokan költöztek akkoriban a 
környékünkre, és láttuk 
gimnazistaként, hogy épül a 
lakótelep a Béke téren, de 
akkor még nem ezek voltak a 
prioritások az életünkben – 
emlékszik a polgármester.

T. Mészáros András 1989-
ben, a rendszerváltás után 
kezdett el politizálni, azt 
mondja, a célok ugyanazok 
voltak, mint ma. Vagyis vá-
rosias környezetet kialakí-
tani, amivel fel lehet zárkóz-
ni más nagyvárosok színvo-
nalához. Ugyanakkor akko-
riban még az is komoly gon-
dot jelentett, hogy sok he-
lyütt nem volt ivóvíz.

– A gondot az jelentette 
Érd életében, hogy 1985-ben 
egy tanácsi rendelet értel-
mében a város minden terü-
lete beépíthetővé vált. Ez egy 
elhibázott döntés volt, mert 
aki nem tudott Budapestre 
költözni, az jött Érdre. Ám 
előtte is százával jöttek az 
idetelepedők, hiszen vidéken 
nem volt munka, nem volt is-
kola, ezért özönlöttek az em-
berek a fővárosba, igen ám, 
de ott nem tudtak leteleped-
ni, mert csak 5 év munkavi-
szony után lehetett egyálta-
lán bérleti jogviszonyt te-
remteni. Érthető okokból, 
aki vidéken nem tudta eltar-
tani a családját, mert nem 
volt munkalehetőség – itt vi-
szont tudott dolgozni –, azt 
nem érdekelte akkor, hogy 
van-e út, van-e járda a telke 
előtt, csak az érdekelte, hogy 
meg tudja etetni a gyermeke-
it, elérhető közelségben van 
az orvos, az iskola és a bolt. 
Később persze kiderült, 
hogy milyen jó volna, ha len-
ne víz, ha lenne gáz, ha volna 
rendes vízelvezetés, de pél-
dául a telefonra is 1991-ig 
vártunk – idézi fel a polgár-
mester.

Arra a kérdésre, hogy mi-
lyennek szeretné látni a vá-
rost az ötvenedik évforduló-
ra, a polgármester egyértel-
mű választ ad.

– Azt szeretném, és az a 
célom, hogy Érd megmarad-
jon kertvárosnak. Vagyis, 
hogy az itt élők kilencvenöt 
százaléka kertes házban él-
jen, a többiek pedig társas-
házakban és a lakótelepen. 

Viszont ez drága dolog, és 
azért mondjuk sokszor, hogy 
le vagyunk maradva, mert 
amíg a magasépítésű házak-
nál a vezetékeket el lehet vin-
ni egy-két kilométeres sza-
kaszban, addig egy ekkora 
területen fekvő város infrast-
rukturális kiépítése több 
száz kilométeres szakaszon 
valósulhat csak meg. Ennek 
ellenére hiszem, hogy ez a jó 
irány. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy vannak adóssá-
gaink. Tudjuk, hogy mi kell 
az itt élőknek: jó út- és járda-
hálózat, kiváló intézmény-
rendszer, kiépített felszíni 
vízelvezetés, működő szol-
gáltatói hálózat. Viszont azt 
is látni kell, hogy hamarosan 
itt fog élni százezer ember, 
akinek munkahelyet kell biz-

tosítanunk. Ma szinte min-
den felnőtt ember Budapest-
re vagy más városba jár el 
dolgozni, mert Érden csak a 
tíz százalékuk kap állást. Ha 
viszont megépítjük az ipari 
parkunkat és további mint-
egy tizenötezer munkahelyet 
tudunk teremteni, akkor lesz 
annyi iparűzési adóbevéte-
lünk, amiből lehetőségünk 
adódik majd további munka-
helyeket teremteni, amelyek 
a szolgáltatói bázist alkot-
nák; és akkor mondhatjuk 
azt, hogy van körülbelül 6–8 
milliárd forint pluszbevéte-
lünk, amelyek a biztonságos 
működés feltételei. Hiszem 
és remélem, hogy mindezt 
rövidesen elérjük! – zárta 
szavait T. Mészáros András.

QQ Ba-Nyilas HajNalka
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M ega lak u lt Érd v á ro s ta n á csa
(Folytatás az 1. oldalról.)

— Érd m unkáslakta telepü
lés még akkor is, ha nem itt 
ontják füstjüket a gyárkém é
nyek — folytatta nagy figye
lemmel k ísért beszédét Fock 
Jenő. — A z Érden lakó aktív  
keresők több m in t kétharm a
da a szocialista iparban, Bu

dapesten és Százhalombattán  
dolgozik. A  dinam ikus fejlő
dést jelzi az a  tény is, hogy 
a népesség száma ma m ár 
m eghaladja a  46 ezer főt, ho
lo tt néhány évvel ezelőtt a 
községrendezési terv  készítői 
ezt a lélekszám ot csupán 1985 
re várták.

Történelm i m éretű  válla lkozás
— Sokoldalú település épül, 

változik, fejlődik m indany 
nyiunk szeme előtt. És ezt a 
folyam atot nemcsak az jelzi, 
hogy évente mintegy hét 
nyolcszáz gyermek születik, 
nem csak az, hogy a beköltö
zők száma évente m eghalad
ja  a kétszáz főt. Érd arcu la tá
hoz az a  történelm i m éretű 
változás is hozzátartozik, 
am ely az utóbbi években k i
bontakozott: hogy ma már itt, 
Érden, több m int 6 ezer em 
bernek. adnak m unkalehetősé
get döntően a szocialista ipar, 
a mezőgazdaság és a szolgál
tatás területén. A Mezőgép
tröszt helyi gyáregysége, a 
Háziipari Szövetkezet, a Tex
elektro, az Érdi Építőipari 
Szövetkezet, a Ruhaipari Szö
vetkezet, és a DélBudai Szol
gáltató Szövetkezet a  foglal
koztatásban és a  lakosság el
látásában, az egyre növekvő 
szolgáltatási igények kielégí
tésében egyaránt jelentős sze
repet játszik. Szólnunk kell az 
1948ban Benta pusztán  lé tre
jö tt első mezőgazdasági szö
vetkezetről is, a  mai Benta 
völgye Tszről, am ely Érd és 
Százhalombatta egész ha tá rá 
ban gazdálkodik, a búza, a 
kukorica és gyümölcstermesz
tés m ellett a tehenészet orszá
gosan is figyelemre méltó 
eredményeivel büszkélkedhet. 
Ezután az előadó arró l szólt, 
hogy a  helyi párt és állami 
szervek az utóbbi években 
jelentős erőfeszítéseket tettek, 
hogy az it t  élő munkások, 
szövetkezeti dolgozók, érte l
miségiek és fiatalok szám ára

városi szintű kommunális, 
szociális, egészségügyi, műve
lődésügyi feltételeket terem t
senek. Em lékeztetett rá, hogy 
1970 óta m unkálkodnak a vá
rossá fejlesztésen.

— A  változást azóta kézzel
foghatóan érzékeljük. Azok is, 
akik  itt élnek, azok is, akik 
átutazóként, vagy csak hírből 
ism erik e nagy kiterjedésű te
lepülés arculatát. Nem is 
olyan régen négy tanyai je l
legű iskolában, összevontan 
tanu ltak  a  gyerekek, alsó és 
felsőtagozatosok. Jelenleg 
nyolc általános iskola, gimná
zium , szakm unkásképző, dol
gozók esti iskolája  működik 
it t  és további művelődési in 
tézmények épülnek, ö rvende
tes szám unkra az, hogy nem 
csak a feltételek javultak, ha
nem  ezzel párhuzam osan 
em elkedett az oktatónevelő 
m unka színvonala is. A m ű
velődési ház, a  könyvtár lé te
sítésével a kultúra, a közm ű
velődés városi szintű feltéte
lei a lakultak  ki. Érd színtere 
annak  a kezdeményezésnek, 
melyet az érdi író Csuka Zol
tán  indított ú tjá ra  és am ely
nek ma m ár országos vissz
hangja is van. Ez a kezdemé
nyezés a  Jó szomszédság 
könyvtára  néven vált ism ertté 
és jól szolgálja a nem zetisé
gek együttműködését. Az 
egészségügyi hálózat ma m ár 
a környék ellátásában is nél
külözhetetlen szerepet játszik. 
Jogos igény tehát e terü let 
további fejlesztése, elsősorban 
új kórház létrehozásával a  kö
vetkező tervidőszakban.

Tartós, eredm ényes m unkam ozgalom
— Aki Érd utcáit já rja  — 

folytatta a szónok,, megcsodál
hatja  a korszerű, minden kö
vetelm ényt kielégítő m agán
lakásépítés eredm ényeit. Mé
reteire jellemző, hogy évente 
m integy 6—700 családi és tá r 
sasház épül. M indannyiunk 
szám ára megnyugtató irányt 
jelez, hogy a lakosság össze
fogásával számottevően eny
hült az utóbbi években a 
nagycsaládosok lakásgondja és 
ma m ár alig van olyan la 
kás, amely nem felel meg a 
szociális követelményeknek.

— Ügy érzem, ebből a 
szempontból minőségi válto
zást és Érd fejlődésében dön
tő fordulatot jelez a lakótelep  
építése is, am ely egyben a 
város központjának kialakí
tását is jelenti.

— Ünnepi beszédet mondok 
(  ezért érthető, hogy m in
denekelőtt az eredm ényekről 
szólók, melyeket az itt élők 
áldozatos m unkájával elértek. 
Ennek köszönhető elsősorban, 
hogy Érd városi rangot kap. 
Látni kell azonban, hogy a 
nagyszerű eredm ények m el
lett a továbblépés feszítő

igénye is je len tkezik  a kom  
■ munális, a szociális, m űvelő
dési munka, az élet szinte 
m inden területén. — Meggyő
ződésem szerint Érd jó úton 
halad, hogy a jó  alapok meg
terem tése után a városi rang 
birtokában, városi fe ltételeket 
is terem tsen az itt élők szá
mára.

Ezután Fock Jenő a rra  k é r
te  Érd kom m unistáit, az új 
város lakosságát, hogy az ed 
digiekhez hasonlóan a továb
biakban is bátran  építsenek 
erejükre, m unkájukra, s cél
tudatosan, tervszerűen fe j
lesszék nagy m últú települé
süket, új városukat.

— Szeretnénk, ha az a 
m unkamozgalom, am ely a 
Mezőgéptröszt érdi gyárának 
egyik szocialista brigádja kez
deményezésére, a várossá 
nyilvánítás tiszteletére kibon
takozott, s am elyhez Érd ap 
rajanagyja csatlakozott — 
tartós és eredményes m unka

mozgalommá válna. E közös 
m unka és a  közös felelősség 
terem ti meg a város jövőjét, 
valam ennyi lakójának boldo
gulását.

Érd v á r o s
A z Elnöki Tanács h a tá ro z a ta

A Magyar N épköztársaság Elnöki Tanácsa  
Érd nagyközséget várossá nyilvánítja. Ezen
túl Érdet m egilletik  m indazok a jogok, ame
lyeket a Magyar N épköztársaság törvényei 
a városok részére biztosítanak.

A  városi ta n ác s  v eze tő i
Tanácselnök: dr. Benussi Silvio.
Tanácselnökhelyettes: Vogronics László.
V btitkár: dr. Kara Pál.
A  végrehajtó bizottság tagjai:
Balogh Imre  pedagógus, D ékány István  a Bentavöl 

gye Tsz elnöke, Gulyás Tiborné tisztviselő, Iván lm réné  
tisztviselő, Nogula Lajos munkás, Pásztor Pál munkás, 
Piszák Im re  alkalm azott, Szerdahelyi János nyugdíjas, 
Tóth Károlyné alkalm azott, dr. W eidinger István  orvos.

E s k ü t te s z n e k  a  v á ro s i  ta n á c s  t is z tsé g v is e lő i

A szónok ezután kötetlen 
szavakkal u ta lt arra , hogy 
tiszteletre méltó, becsülendő 
Pest megye lakóinak, közöt
tü k  az érdieknek igyekezete, 
hogy o m aguk erejéből gyara
pítsák, fe jlesszék lakóhelyü
ket. Példaként u ta lt Dunake
szire, ahol bátran , de meg
alapozott tervek alapján, si
keresen form álják korszerű
vé, igazi várossá lakóhelyü
ket.

Fock Jenő ecsetelte annak 
jelentőségét is, hogy Érd vá
rossá alakulása m iként befo
lyásolja a főváros fejlődését 
is. Budapest érdeke is az 
agglomeráció gyorsütemű fe j
lesztése. Minden megyei kez
deményezés — és sok ilyen 
van Pest megyében — hasz
nára válik  környezetének is! 
Ha más megyéket tekintünk 
— m ondotta az előadó —, lá t
juk, hogy a lakosság nagyobb 
része tömörül városokban, 
ugyanakkor Pest megye la
kosságának csak negyede él 
bennük.

Fock Jenő em lékeztetett 
Váci M ihály szavaira: Ne elé
gedjünk még azzal, ami van, 
m indennap harcoljunk azért, 
hogy szebben, jobban éljenek  
a dolgozók holnap.

Beszéde végén azt kívánta 
Érd lakóinak, oly ütem ben 
fejlődjenek, hogy aki öttíz 
év m úlva vetődik e tájra, cso
dálkozhasson, m ilyen ragyogó, 
fe jle tt várossá alakult e tele
pülés. ígérte: ha továbbra is

K ö szö n ten i jö t te k  a  v á ro s  ú ttö rő i.  B ú iró l jo b b r a :  Ip a c s  L ász ló , F o c k  J e n ő  és C se rv e n k a  F e re n c n é .
B o zsá n  P é te r  fe lv é te le i

A  f ia ta lo k , a z  ú t tö r ő k  ü d v ö z le té t 
to lm á c so lta D o m a K á ro ly 8. o s z tá 

ly o s ta n u ló

lankadatlan  lesz az érdi v á 
rosépítők igyekezete, bizton 
szám íthatnak a megye és a 
központi szervek tám ogatásá
ra.

Az ünnepség résztvevői 
nagy egyetértéssel fogadták 
Fock Jenő szavait és hosszan 
ta rtó  lelkes taps kísérte az 
aktust, am ikor átnyújtotta  a 
várossá nyilvánító okiratot a 
tanács elnökének.

Az ünnepi beszédet köve
tően Som fa István  tanár Érd 
fiatal állam polgárainak nevé
ben köszöntötte mindazokat, 
ak ik  Európa egyik legnagyobb 
községének gyarapodását ön
zetlenül szolgálták. Elmond
ta, hogy a fiatalok m indent 
megtesznek azért, hogy foly
tassák e hagyom ányt és se
gítsék a város fejlesztését. 
Köszöntötte azokat, akik 1978 
decem berének utolsó napján 

még Érd nagyközségben té r
nek  nyugovóra és 1979. január 
elsején Érd városában ébred
nek fel. Felszólalását Csuka 
Zoltán verssoraival zárta:

Vésd hát eszedbe m últa
dat, / jövődet ne feledd: / 
tiéd a táj, tiéd az arca / és 
egyre emberebb.

Fanfárok hangja és dobper
gés u tán  a  bejárattó l kék és 
piros nyakkendős gyerekek 
vonultak a  terembe. Érd ú t
törőcsapatainak küldöttsége 
köszöntötte az ünneplőket. 
Nevükben Doma Károly nyol
cadik osztályos tanuló mon
dott nagy tetszéssel és tapssal 
fogadott szavakat.

Az ünnepséget követően 
Érd város tanácsa fogadást 
adott, melyen dr. Benussi Sil
vio, a  városi tanács elnöke 
mondott pohárköszöntőt.

Ülést tartott 
a Minisztertanács

A korm ány Tájékoztatási 
H ivatala közli: a M iniszterta
nács pénteken ülést tarto tt.

Szekér Gyula, a  M iniszterta
nács elnökhelyettese beszá
m olt a magyar— lengyel gaz
dasági együttm űködési állan
dó bizottság ülésszakáról. A  
korm ány jóváhagyólag tudo
m ásul vette a jelentést, és 
megbízta a nemzetközi gazda
sági kapcsolatok bizottságát, 
hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket az ülésszakon 
elfogadott határozatok végre
hajtására.

A nehézipari m iniszter, az Or
szágos Műszaki Fejlesztési Bi
zottság elnöke, valam int az Or
szágos Tervhivatal elnöke 
együttes előterjesztése alapján

a M inisztertanács m egtárgyalta 
és jóváhagyta az energiataka
rékossági program 1990ig szóló 
irányelveit.

A  korm ány m egtárgyalta ös
jóváhagyta az Országos Mű
szaki Fejlesztési Bizottság új 
m űködési és szervezeti sza
bályzatát, amely a műszaki 
kutatás és fejlesztés növekvő 
gazdasági szerepének megfe
lelően bővítette az OMFB fel
adatkörét.

A M inisztertanács m egtár
gyalta és elfogadta a saját és 
jóváhagyta bizottságai, vala
m in t a Központi Népi Ellenőr
zé s i, Bizottság 1979. első félé
vére szóló m unkatervét

A  korm ány ezután 
ügyeket tárgyalt.

egyéb

i ülést tartott 
az Elnöki Tanács

A M agyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa pénteken ülést 
tarto tt.

Az Elnöki Tanács meghall
gatta és jóváhagyólag tudo
másul vette Hafez al'Asszad, 
a Szíriái Arab Köztársaság el
nöke és M engisztu Hailé Ma
riam, a Szocialista Etiópia 
Ideiglenes Katonai Kormányzó  
Tanácsának elnöke magyaror
szági hivatalos baráti látoga
tásáról készült jelentéseket.

Az Elnöki Tanács megálla
pította, hogy a látogatások és 
a  lefolytatott tárgyalások jól 
szolgálták az érdekelt orszá

gok kétoldalú kapcsolatainak 
továbbfejlesztését, tovább erő. 
sítették a világ haladó erőinek 
szolidaritását.
1 Az Elnöki Tanács törvény 

erejű rendelete értelm ében a 
felsőoktatási szervezeti kor* 
szerűsítések eddigi kedvező ta 
pasztalatai alapján, a műszaki, 
a mezőgazdasági és a közgaz
dasági főiskolákon 1982ig fo
kozatosan m egszüntetik a ka
rok szerinti tagozódást.

Ezután az Elnöki Tanács bí
rákat m entett fe l és választott 
meg, végül egyéb folyamatban  
levő ügyekben  döntött.

Törvényerejű rendelet egyes 
főiskolai karok megszüntetéséről

A  felsőoktatás korszerűsíté
si folyam atának fontos állo
mása az Elnöki Tanács tör
vényerejű rendelete, am ely a 
műszaki, a mezőgazdasági és 
a  közgazdasági főiskolai karok 
megszüntetéséről intézkedik. A 
jogszabály alap ján  a  főisko
lák  szervezetének és m űködé
si rendjének ésszerűsítése je
gyében 1982 szeptemberéig fo 
kozatosan kilenc főiskolán 
összesen 17 főiskolai kar szű
n ik  meg. A  jövőben az  eddi
ginél nagyobb, integrált okta
tási alapegységekben, intéze
tekben ok ta tják  a  hallgatókat 
a  Kandó K álm án Villamos
ipari Műszaki Főiskolán, a 
Pollack M ihály Műszaki Fő
iskolán, az Ybl Miklós Építő
ipari Műszaki Főiskolán, a  
Pénzügyi és Szám viteli Főis
kolán, a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Főiskolán, a 
Kaposvári és Nyíregyházi Me
zőgazdasági Főiskolán.

Ugyancsak új főiskolai szer
vezeti rend szerint működik 
tovább a  Bajai Vízgazdálko
dási Főiskola kara, és a  Sze
gedi Élelm iszeripari Főiskola 
hódmezővásárhelyi á lla tte
nyésztési kara, a  korszerűsítés 
azonban e k é t intézm ényt 
más form ában is érinti. A 
bajai vízgazdálkodási főis
kolai kar — am ely eddig a  
Budapesti Műszaki Egyetem 
része volt — a Pollack Mi
hály Műszaki Főiskolához ta r 
tozik majd, tekintve, hogy 
több vonatkozásban hasonló a 
szakmai képzési profiljuk. A 
hódmezővásárhelyi á lla tte
nyésztési k ar — hasonló m eg
gondolásból — az Á llatorvos 
tudományi Egyetem főiskolai 
kara  lesz és 1979. szeptem ber 
1től módosul a  képzés ta r 
ta lm a is. A nagyüzemi mező 
gazdaság igényeit figyelembe 
véve az alföldi városban a 
jövőben állategészségügyi 
üzemmérnököket fognak ké
pezni.

A  M inisztertanács 1974ben 
foglalkozott a  felsőfokú ok ta
tási intézm ények belső szer

vezetével. Korszerűsítésükre 
hozott határozatában kim ond
ta, hogy az oktatónevelő és a 
tudom ányoskutató m unka h a
tékonyságának növelésére a 
képzést és az oktatási szerve
zeti egységek felépítését job
ban társadalm unk fejlődéséhez, 
igényeihez kell igazítani.

A  határozatot követően szá
mos ta rta lm i és szervezeti 
jellegű intézkedés történt. A 
Műszaki, a  Mezőgazdasági és 
a Közgazdasági főiskolán 
például jól érzékelhetően 
em elkedett az oktatónevelő 
m unka színvonala, korszerű
södött az oktatás tartalm a, és 
korszerűbbek le ttek  a módsze
rek  is. Több szakon új tan ter
veket vezettek be, am elyek a 
korábbinál jobban megfelel
nek a készségfejlesztés és a 
gyakorlat követelményeinek. 
Intézkedések születtek a töb
bi között az üzem m érnök és 
az üzemgazdásztovábbképzés 
megszervezésére, az esti és a 
levelező oktatás hatékonysá
gának növelésére is. Egyide
jűleg m egkezdődött a főiskolák 
szervezetének és működési 
rendjének ésszerűsítése.

Elsőként a  Győri Közleke
dési és Távközlési Műszaki 
Főiskolán hozták létre a  szét
tagolt tanszéki rendszer he
lyett a  képzési szakirányok
nak megfelelő új belső tago
zódást, az intézeteket. Ezek 
több éves tapasztalatai egy
értelm űen kedvezőek. Célsze
rűbbek és a  feladatokhoz 
jobban igazodnak az intézeti 
hatáskörök, a  főiskolán be
lül ésszerűbb az alapegységek, 
az oktatók m unkam egosztá
sa, hatékonyabb a  pedagógiai 
m unka és közvetlenebbé vált 
a  hallgatók és az oktatók kap . 
csolata is. A közvetlen és te 
vékeny együttm űködést nagy
m értékben segíti, hogy a hall
gatók képzésük teljes idején  
egy intézethez tartoznak.

A  törvényerejű rendelet 
végrehajtásától joggal várha
tó a főiskolai oktatónevelő és 
kutatóm unka színvonalának 
további növekedése.

A Pest megyei Hírlap 1978. december 30-ai számában számolt be a 
várossá nyilvánítási ceremóniáról
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Hajdu Klára Quartet  
feat. Fekete Kovács Kornél

Hajdu Klára formációja 
éppen tíz esztendeje alakult, 
megújult felállásban öt éve 
adták ki első, saját szerze-
ményekből és kortárs mű-
vekből álló albumukat. Az 
együttes zongoristája né-
hány éve nem más, mint a 
kimagasló tehetségnek tar-
tott Oláh Krisztián, de a 
többiek is ismert szereplői a 
hazai jazzéletnek, nevezete-
sen: Soós Márton bőgős, 
Hoff Marcell dobos.

A Hajdu-quartet Plays 
Standards Dedicated to Chet 
Baker című lemeze igazi cse-
mege, amelyen a legendás 
jazztrombitásnak állítanak 
emléket, s amelyen – nem vé-

letlenül –közreműködött Fe-
kete-Kovács Kornél trombi-
tás, aki az érdi koncerten is 
fellép az együttessel, nem 
nehéz kitalálni ebből, hogy 
azért, mert erről a méltán 
népszerű korongról (tavaly a 
szakma év hazai jazzalbuma 
kategóriában Fonogram-díj-
ra jelölte ezt a lemezt) is hal-
lunk majd dalokat. Termé-
szetesen a legfrissebb album 
– Deep in a Dream – számai-
ból is válogatnak majd az 
előadók az érdi közönség 
örömére.

Hajdu Klára már régen 
kedvence a hazai jazzrajon-
góknak, hiszen 2004-től 
majdnem egy évtizeden át 

volt női énekese az ország 
egyik legnépszerűbb jazz-
zenekarának, a Balázs Ele-
mér Groupnak. Ezzel a for-
mációval két aranylemezt, 
illetve Fonogram-díjat tud-
hat magáénak, valamint telt 
házas koncerteket itthon és 
Európa, az Egyesült Álla-
mok, Kanada több nagyvá-
rosában.

Az est vendége, Fekete-
Kovács Kornél nem csak 
mint hangszeres szólista is-
mert, zeneszerzőként és 
hangszerelőként is Európa-
szerte számon tartott mű-
vész. A Budapest Jazz Or-
chestra alapítója, sokáig mű-
vészeti vezetője és szólistá-
ja, a Modern Art Orchestra 
vezetője, természetesen van 

saját csapata is: a 2006-ban 
alakított Fekete-Kovács 
Kornél Quintet. Szólistaként 
és stúdiózenészként több 
mint száz különböző leme-
zen és számos koncerten 
működött közre a hazai ze-
nei élet legismertebb szerep-
lőivel.

Szeptember 7., 19 óra,  
Múzeumkert

Kis s Attila Quartet  
feat. Zolbert 

Kiss Attila gitárosként is-
mert a hazai jazzéletben, aki 
megjárta Amerikát, ami 
nagy hatással volt zenei vilá-
gára, New Yorkban szerzett 
tapasztalatait igyekszik ka-
matoztatni. Kiss Attila Band 
néven egy évtizede alapított 
saját zenekart, a csapat az 
első perctől rendszeresen 
vesz részt – szép sikerrel – a 
Jazzy Dalversenyen, amit 
éppen az ő indulásuk idején 
hirdetett meg először a Jaz-
zy Rádió.

A zenekar muzsikáját dús 
dallamvilágúnak szokás ne-
vezni, a zenekarvezető-ze-
neszerző szívesen nyúl a 
jazz, a soul, a latin zene ele-

meihez, de olykor a groove 
jegyei is fölbukkannak a da-
lokban, amelyekben sok az 
improvizatív gitár- (nem 
csak a szentek, de a szerző 
keze is maga felé hajlik) és 
szaxofonszóló. Lemezük 
Don’t Give Up címmel 14 ki-
váló zenész közreműködésé-
vel készült és jelent meg 
(2014). Az érdi koncert alap-
ját ez az album képezi, de 
újdonságban sem lesz hiány. 
Hallhatunk ugyanis néhány 
dalt a quartet második leme-
zéről, ami várhatóan még 
ebben az évben megjelenik, 
tehát amolyan premier előtti 
bemutatónak lehetünk ré-
szesei a múzeumkertben.

A quartetben a zongorá-
nál a fantasztikus Tzumo 
foglal helyet, aki Bostonban 
tanult, majd felvették az 
Egyesült Államok legna-
gyobb jazzintézetébe, a 
Thelonious Monk Institute-

ba. Basszusgitáron Szőke 
Péter játszik, a dobokat pe-
dig Tiba Sándor kezeli, aki 
már félszáznál több lemezen 
működött közre. Az érdi fel-
lépésen Kiss Attilláék ven-
dége Zolbert lesz – ez is az 

újdonságok sorába tartozik, 
ebben az összeállításban itt 
játszik a csapat először –, 
aki a smooth jazz legkiemel-
kedőbb szaxofonosa. 

Szeptember 8., 19 óra,  
Múzeumkert

Balázs Elemér Group
Aki nem csak mondja, de 

tényleg legalább egy kicsit is 
szereti a jazzt vagy még 
csak éppen érdeklődik irán-
ta, az is biztosan ismeri a 
Balázs Elemér Group nevet, 
a vájtfülű rajongókról már 
nem is beszélve. Szóval, bár-
melyik táborhoz is tartozik 
valaki, az Érdi Jazzfesztivál 
e programján ott a helye, hi-
szen az idei program legiz-
galmasabb produkciójának 
ígérkezik fellépésük, am-
olyan gálakoncertnek is te-
kinthető. Zenéjük ritmusos, 
sokszínű, dallamos, igazi, 
minden generáció számára 
élvezetes és érthető jazz.

Talán nem igazán szok-
ványos, de ezt a formációt a 

nemzetközileg is elismert 
jazzdobos, Balázs Elemér 
alapította 2000-ben. A ta-
gok ugyancsak a hazai jazz 
legjobbjai közül kerültek 
ki. Alig öt évvel megalaku-
lásuk után Fonogram-díja-
sok lettek, nevüket számos 
európai fesztivál közönsé-
ge is hamar megtanulta. A 
zenekar motorja a két Ba-
lázs, a dobos Elemér és 
testvére, József, aki a zon-
gorát kezeli. Jelenleg – 
mert korábban sok, azóta 
neves jazzmuzsikus meg-
fordult a csapatban – Kom-
játi Áron gitáros, Lakatos 
Pecek Krisztián bőgős, 
Czibere József ütőhangsze-
res és két énekes, Szako-

nyi Milán és Kiss Flóra 
szerepel a formációban. 

Az érdi koncert vázát mi 
más adhatná, mint az idén 
megjelent Sounds of Diver-
sity című albumuk legjava.

A zenekaralapító már hat-
éves korában elkezdte püföl-
ni a bőröket, az irány már a 
kezdetek kezdetén a jazz 

volt, amikor 16 évesen felvet-
ték Bartók Béla Zeneművé-
szeti Egyetem jazz tansza-
kára, már kivételes tehet-
ségként tartották számon, s 
már akkor is a legnevesebb 
jazzmuzsikusokkal zenélhe-
tett, nincs is olyan műfaj a 
hazai élvonalban, akiknek 
ne dobolt volna már.

Ezek után nincs mit cso-
dálkozni, hogy Elemér öcs-
cse, József szintén zenész 
lett, méghozzá jazz-zenész, 
pontosabban zongorista, s 
egyben a zenekar motorja, 
mint hangszerelő és dal-
szerző.

Szeptember 9., 19 óra, 
Múzeumkert

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

honlap + webshop: www.tetouzlet.hu

Bitumenes zsindely 
1589 Ft/m2-től

(téglány formájú zsindely vörös és zöld színben)

Polikarbonát lemez 
3120 Ft/m2

OSB 
akciós áron!

Az árak az áfát tartalmazzák!
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TETő-ZSindEly 
SZaküZlET

Akcióink a készlet erejéig tartanak!

  
 2 év garancia!

Forgalmazó és szerviz: Profi laxis Kft. 2049 Diósd, Vadrózsa u. 13.
https://profi laxis.hu/ 

• buvarszivattyu@profi laxis.hu

BÚVÁR KÚTSZIVATTYÚK 
ÁSOTT ÉS FÚRT KUTAKBA

• megbízható működés
• rozsdamentes szivattyú
• műanyag (Noryl) járókerekek
• 150 g/m3 
   max homoktartalom
• 100 mm átmérő
• külső kapcsolódoboz vagy
 motorba épített kondenzátor

• vízszintesen is telepíthető
• egyszerű beüzemelés
• kiváló ár-érték arány
Felhasználás:
• házi vízellátás
• locsolás
• állattelepek vízellátása
• nyomásfokozás

Hatalmas raktárkészlet!
Telefonáljon most!
06 23 545-293, 06 23 545-393

Érdi újság_40x98.indd   1 2018. 05. 03.   16:03
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PEUGEOT 2008 SUV

GAZDAG FELSZERELTSÉGGEL

MÁR 4 090 000 FT-TÓL  
HASZNÁLTAUTÓ-
BESZÁMÍTÁS ESETÉN1 

Groupe

Csak magánszemélyeknek, 
további feltételek 

teljesülése esetén.**

Csak magánszemélyeknek,   
további feltételek   
teljesülése esetén.**

PEUGEOT PÉ-TA MÁRKAKERESKEDÉSEK, 
M7: 2030 Érd, Iparos u. 28. Tel.: 23/521-120 
M6: 2030 Érd, 6-os Fő út 23.km Tel.: 23/521-620 
www.peta.hu

1Jelen ajánlat a 2018. július 2-től megkötött adásvételi szerződésekre érvényes új Peugeot 2008 vásárlása esetén, 
amennyiben az új Peugeot 2008 vásárlása használtautó-beszámítással történik. A hirdetésben szereplő bruttó 4 090 
000 Ft indulóár a Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 82 LE motorral felszerelt változatára vonatkozik. A kedvezményes 
indulóár teszt- és használt Peugeot 2008 vásárlására nem vonatkozik. A jelen ajánlat más akcióval vagy kedvezmény-
nyel nem vonható össze. A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, 
továbbá a P Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Az 
akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésünkben, illetve keresse fel a www.peta.hu honlapot!
*Minden 2018. július 2. után megrendelt, minden magánügyfél számára új autóként értékesített 2008 személygépkocsi 
vásárlása esetén a 2 év szerződéses gyári jótállás mellé most +3 év kiterjesztett Optiway Optimum szerződéses jótál-
lást adunk ajándékba. Az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás a 2 éves szerződéses gyári jótálláson 
túl érvényes, a gyári szerződéses jótállással megegyező szolgáltatásokat tartalmaz, és az autó első tulajdonosának 
történő átadásától számított 5 évig vagy 100 000 km-ig (amelyiket előbb eléri az autó) érvényes. Az akció visszavo-
násig érvényes.
**A gyári szerződéses jótállás és az Optiway Optimum szerződés keretében nyújtott jótállás szolgáltatásai kizárólag 
abban az esetben vehetők igénybe, ha az adásvételi szerződésben, a Szerviz- és Garanciafüzetben és a Szolgáltatási 
Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek.

 A Peugeot 2008 Active 1.2 PureTech 82 LE változat vegyes átlagfogyasztása: 
4,9 l/100 km, CO2-kibocsátása: 114 g/km
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László Attila  
– Grecsó Krisztián 

Művészeti ágakat össze-
ereszteni mindig izgalmas 
kísérlet, s többnyire sikeres 
is, ahogy ezt már az elmúlt 
években is tapasztalhattuk. 
A jazz és az irodalom nem-
hogy megfér egymással, de 
remekül kiegészíthetik egy-
mást. Ilyennek ígérkezik a 
művelődési központban 
László Attila és Grecsó 
Krisztián estje.

László Attila gitáros-ze-
neszerző elismert alakja a 
hazai jazzéletnek. A legki-
válóbb zenészekkel muzsi-
kált együtt, olyanokkal, 
mint Anthony Jackson, Bob 
Mintzer, Randy Brecker, 
James Moody, Tommy 

Campbell, Billy Cobham. 
Lassan neg yedszázada, 
hogy együtt dolgozik Char-
lie-val lemezfelvételeken és 
koncerteken mint zeneszer-
ző, hangszerelő és zenész. A 
2000-es években ő dolgozta 
ki a Charlie Jazz zenei kon-
cepcióját. Természetesen 
rendre jelentet meg saját le-
mezeket is.

Az előző évek érdi jazz-
fesztiváljain a közönség már 
hallhatta őt több alkalom-
mal is.

Az idei est bizonyára kü-
lönleges lesz hiszen a ze-
nészt ritkán lehet látni-hal-
lani ilyen jellegű produkció-
ban, ráadásul a partner 

Grecsó Krisztián, az egyik 
legolvasottabbnak tartott 
magyar író, aki a Pletyka-
anyu című kötettel alapozta 
meg hírnevét 2001-ben, 
hogy a Mellettem elférsz 
című regénye tíz kiadást ér-
jen meg és harmincezer pél-
dányban keljen el. A tanító 
és bölcsész végzettségű, 

lap- és folyóiratszerkesztő-
ként dolgozó író legújabb 
novelláskötete tavaly jelent 
meg Harminc én napsütés 
címmel.

A páros minden bizonnyal 
szolgál majd meglepetéssel 
a közös műsorban, annál is 
inkább, mert az író nem kez-
dő ebben a műfajban, reper-

toárján szerepelnek zenés 
pódiumestek, például Hrut-
ka Róberttel, Kollár-Kle-
mecz Lászlóval vagy Dés 
Andrással és Dés László-
val. Ráadásul azt is rebes-
getik, hogy Grecsó Ktiszián 
is hangszert ragad majd…

Szeptember 4., 18 óra,  
Szepes Művelődési Központ

Czirják Csaba Trió 
A zenei könyvtár jazzkon-

certjei mindig csemegének 
számítanak, nem pusztán az 
előadók miatt, de az intimitás 
okán is. Idén a Czirják Csaba 
Trió mutatkozik be.

A zenésznek ez a legújabb 
összeállítású együttese ta-
valy év elején alakult. Műso-
rukban a saját számokon 
van a hangsúly, de a jazz 
legnevesebb szerzői előtt 
tisztelegve jazz standarde-
ket is hallhatunk majd. Ze-
nei világuk a bartóki és nép-
zenei hag yományokban 
gyökerezik, de egyes dara-
bokban jazz-rockos elemek 
is megjelennek. Az érdi 
programban természetesen 
ízelítőt kapunk a trió tavasz-

szal megjelent új CD-
jéről is. 

A formáció névadó-
alapítója egy egy jazz-
gitárversenyen való si-
keres szereplés után 
ösztöndíjasként Ame-
rikában tanulhatott to-
vább, ahol megismer-
kedett a bostoni jazz-
hagyományokkal és irányza-
tokkal. Hazatérve a kint ta-
nultakra alapozva eljutott 
Bartókon keresztül az auten-
tikus népzenei gyökerekig. 
Mindezek összhatásaként gi-
tárjátéka utánozhatatlanul 
egyedi hangzású.

Bögöthy Ádám szintén gi-
tárosként indult, de párhuza-
mosan alakította viszonyát a 

nagybőgővel is, míg végül az 
utóbbi mellett állapodott meg, 
noha mindkét hangszerből 
van jazzszakos diplomája. 
Már fiatalon a legelismertebb 
hazai zenészekkel volt alkal-
ma együtt dolgozni, így rövid 
idő alatt a jazzélet egyik leg-
keresettebb bőgőse lett.

Érden legutóbb Kovács 
Linda énekessel együtt lé-

pett fel egy költészetnapi 
programon, ahol a verseket 
és a jazzt ötvözték izgalma-
san meggyőző módon.

A trióban a doboknál 
Czirják Tamás ül, aki fiatal 
kora ellenére (2016-ban vég-
zett jazzdob-szakon) igen 
elismert muzsikus, a neves 

jazzformációkon kívül más 
műfajú együttesek is szíve-
sen látják maguk között: 
tagja például Palya Bea ze-
nekarának, turnézott Var-
nus Xavérral és Babos 
Gyulával is. 

Szeptember 6., 18 óra, 
Zenei Könyvtár

Az oldalpárt szerkesztette M. Nagy Péter
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DOORS EMLÉKZENEKAR
A Doors Emlékzenekar 

1992-ben alakult László 
Boldizsár (Cotton Club Sin-
gers) és Szöllős Gergő 
szervezésé ben. Az elmúlt 26 
év alatt minden nagyobb 
fesztiválon többször fellép-
tek: Sziget, félSziget, Tokaj-
Hegyalja, Volt, EFOTT, Sze-
gedi Ifjúsági Napok, Har-
ley–Davidson Fesztivál, 
szolnoki, vásárosnaményi 
és a budapesti blues-feszti-
válok. A Petőfi Csarnokban, 
Wigwam Rock Klubban, Rá-
day Klubban, Gödör Klub-
ban, Zöld Pardonban, Szlo-
vákiában, Németországban 
és Erdélyben is játszott a 

zenekar. Havonta játszanak 
rendszeresen Budapesten 
és vidéken, valamint a na-
gyobb fesztiválokon. Min-
den évben december 8-a kö-
rül (Morrison születése), 
megrendezik saját szerve-
zésű Doors-fesztiváljukat, 
de több tribute fesztivált is 
szerveztek már, fellépési le-
hetőséget biztosítva ezzel 
más tribute zenekaroknak 
és zenész baráta iknak. A 
zenekartagok képzett, ta-
pasztalt zenészek: több is-
mert/kevésbé ismert zene-
karban játszanak.

Szeptember 1., 17 óra, 
Múzeumkert

QUEEN TRIBUTE BAND

Új magyar tribute zene-
kar alakult tavaly, méghoz-
zá nem kisebb céllal, mint 
hogy a legendás Queen da-
laival lépjenek színpadra. A 
zenekar tagjai sokban kü-
lönböznek egymástól, de a 
Queen iránti hosszú évek 
óta tartó rajongásuk össze-
köti őket. Az énekesi poszt 
az exmegasztáros Gior
gióé, a szólógitárnál Ju
risits Miklóst, a basszusgi-
tárnál Kajtár Tamást, a 
doboknál Kovács Gergelyt, 
a billentyűknél pedig Bali
kó Tamást láthatja-hallhat-
ja majd a közönség. „Régóta 
szeretnénk valami olyat ját-
szani, amit mi imádunk, ami 
nekünk a legnagyobb öröm, 

ami kihívás. Sok ilyen zene 
van, de a Queen dalok felel-
nek meg ennek a legjobban. 
Gondoljatok bele, ők nem-
csak fantasztikus számokat 
írtak, hanem még élőben is 
elképesztően jól szóltak. 
Olyan dalokat válogattunk 
tőlük, amiket imádunk, 
amiktől kivirul az arcunk, 
ha játsszuk őket. Ráadásul 
kevés nagyobb falat van, 
mint ezeket élvezhetően, hi-
telesen kidolgozni, szóval 
csupa izgalom az egész. Ha a 
végén olyat rakunk ebből ösz-
sze, amit a közönség is élvez, 
az csak hab a tortán” – mond-
ta a zenekarról Giorgio. 

Szeptember 1., 20.15 óra, 
Múzeumkert

REBELFOOLS

A négy tagból álló zene-
kar – amelynek két tagja 
érdi – jelenlegi formációjá-
ban 2016-ban alakult. Saját 
számaik mellett feldolgozá-
sokat is játszanak, többek 
között Metallica, System of 
Down, Motörhead, Alice in 
Chains, Stone Sour, azaz a 
műfaj világhírű előadóinak 
slágereit. A zenekar basz-
szusgitárosa: Babucs Mik
lós – akit Érden mindenki 

csak tetoválós Mikiként is-
mer – azt mondja, nagyon 
várják a bulit, hiszen tavaly 
léptek fel először az ÉN-
Feszten, ami óriási löketet 
adott nekik, a fellépésből 
egy promóvideó is készült. 
Az Érdi Napokra új dobos-
sal, Szaiff Rolanddal ké-
szülnek, aki a CsakazértiS 
zenekarral végigturnézta 
az országot. Miki szerint az 
új dobosigazolással erősö-

dött a zenekar, s azt reméli, 
hogy a közönség is meghall-
ja majd. A fellépésről meg-
tudtuk, hogy játszanak 
majd a srácok saját dalokat 
is, valamint igazi zenei cse-
megéket is, hisz az ismert 
zenekarok kevésbé ismert 
dalait dolgozták fel, amire 
tapasztalataik szerint min-
dig jól reagál a hallgatóság. 

Szeptember 1., 11.30 óra, 
Fesztivál Színpad

ROCKSYSTEM
Eredetileg tiszavirág-éle-

tűre, csupán egy alkalomra 
állt össze a Rocksystem 
Schreiber Laci, a basszus-
gitáros születésnapi bulijá-
ra. Ahogy ez ilyenkor lenni 
szokott, a csapat hamar rá-
érzett a közös zenélés örö-
mére és ízére. Az első kon-
cert után jött a második, 
aztán a harmadik, majd 
nem volt megállás. 2012 év 
elején megalakult a Rock-
system zenekar és néhány 
tagcserével végleges, jelen-

legi formáját 2014 januárjá-
ban érte el. A kezdetekben 
csak feldolgozást játszó 
bandában egyre erősebb 
igény merült fel a saját da-
lok írására és előadására. 
Mivel a baráti társaság ze-
nei ízlésvilága a rockban 
gyökerezik, így egyértelmű, 
hogy e műfaj mentén pró-
bálnak meg maradandót al-
kotni – mondta el kérdé-
sünkre Schreiber László. 
Szövegeikben az élet apró 
örömeiről, a valódi minden-

napokról, a mai embereket 
körülvevő, őket foglalkozta-
tó világról énekelnek. „A mi 
példánk is bizonyítja, hogy 
a különböző korosztályok 
képviselői megtalálják a kö-
zös nyelvet a rockzene szé-
les palettáján. Mert kell egy 
csapat.” Laci szerint fontos, 
hogy ők valamennyien ba-
rátok, ezért hisznek abban, 
hogy a közös céljaik megva-
lósulhatnak. 

Szeptember 1., 13 óra, 
Fesztivál Színpad

Az oldalt szerkesztette: BNYH

Ha fa, akkor Zso-fa!
www.erdituzifa.hu • www.zsofa.hu

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

f a t e l e p 
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 H-P 7-16-ig, Szombaton: 8-12-ig.

Kiváló minőségű szlovák lucfenyő 
fűrészáru. 
Lambéria, hajópadló többféle 
profillal,  különböző méretekben.
Tetőfóliák, szigetelő anyagok.
Kalodázott tűzifa (kandallóba, 
bogrács alá). 
OSB lapok (nútféderrel is). 
Gipszkartonrendszerek.
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Mol nár és Társa Kft.
Munkavédelmi áruház

Munkavédelmi eszközök 
kis- és nagykereskedelme

2030 Érd, Erika u. 18.
Tel.: 23/369-903, 30/225-2438

www.rocksafety.hu
erd@molnargloves.hu
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ÉRDI BÉTA KKT.
Lábklinika

3 Ortopéd cipőkészítés
3 Számítógépes  

talpvizsgálat
3 Talpbetétek készítése
Érd, Ribizke utca 8.

Ny.: H, Sze: 8–18; K, Cs, P: 8–15
Tel.: 06 30 / 940 6735

www.erdibeta.hu
 facebook.com/erdibeta

Szenzációs gyári árak
Műanyag éS fa nyíláSzárók kedvezMénnyel!

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.  2030 érd, Iparos u. 30.  70/608-0808
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Mindenre van  
megoldásunk! 
kérje ajánlatunkat!

Beltéri és  

bejárati  

ajtók

Hűsítő akciók
Műanyag és fa nyílászárók kedvezMénnyel!

EMA Európai Minőség Ablakgyártó Kft.  2030 érd, Iparos u. 30.  70/608-0808
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Mindenre van  
megoldásunk! 
kérje ajánlatunkat!

Beltéri és  

bejárati  

ajtók

Ádám Ferenc bútorasztalos
30/989-3523

adambutor.business.site
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Konyhabútor Készítése
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PROGRAMAJÁNLÓ
Főszerepben a dobok
Általában szegény dobosoknak az a szomorú sorsa, 
hogy az énekes, a gitáros és a basszusgitáros mögött 
kell bujkálniuk, valahol a billentyűssel egy vonalban a 
színpadon. Nos, szeptember 1-jén délelőtt 10 órakor ez 
nem így lesz: a dobosok és hangszereik főszereplőkké 
válnak, és a főtéri fesztiválszínpad csak az övék lesz. 
Látványos dobparádét ad ugyanis a 10 éves százha-
lombattai Metronóm Dobiskola, aminek egyik jellegze-
tessége, hogy náluk a könnyűzene alkotja a tananya-
got, így nem ritkán lehet hallani például a Queen We 
Will Rock You című slágerét vagy éppen rajzfilmzené-
ket a koncertjeiken. Hogy most mivel készülnek, az 
maradjon meglepetés, de az biztos, hogy lendületes, 
hangulatos és szórakoztató műsorban lesz része a kö-
zönségnek.

Táncos villámcsődületek
Szeptember 1-jén, az Ocho Macho koncertje előtt (14 
órától kb. 15 óráig) és után (17.30–18.30 között) a főtéri 
fesztiválszínpadnál flash mobokkal lepi meg az arra 
járókat több tánciskola is. Hogy mi is az a flash mob, 
magyarul „vilámcsődület”? Már biztosan látott az in-
terneten olyan videókat terjedni, amelyekben gyanút-
lan járókelők vagy utasok lettek arra figyelmesek, 
hogy a repülőtereken, vasútállomásokon és egyéb for-
galmas helyeken egyszer csak elkezd táncolni vagy 
énekelni vagy zenélni vagy akármi mást csinálni egy 
ember, mire sorra követi őt a többi is, általában a kö-
zönséget is bevonva az élménybe. 

Szeptember 1-jén délután tehát valami ilyesmire le-
het számítani a főtéri fesztiválszínpadnál: 14 órától a 
MASTERS SE akrobatikus rock & roll, aztán 14.25-kor 
az elsősorban a show és színpadi táncot bemutató J.P. 
Dance Company, majd 17.30-tól a Karibi Tánc Klub tán-
cosainak részvételével – utóbbiak a salsa és a zumba 
vidám, vérpezsdítő latin ritmusára rázzák majd, amit 
rázni kell, sőt, be is kapcsolódhat a táncba, ha megjön 
a kedve hozzá.

Érdemes lesz tehát a téren lenni, és várni a villám-
csődületek ámulatba ejtő táncait.

QQ JAN

Amikor nyolc hím hupog
Az Ocho Macho 2003-ban alakult, zenei stílusában a reg-
gae, a ska, a punk és a latin találkozik – ez az általuk 
„hupogásnak” nevezett muzsika –, neve pedig spanyolul 
annyit tesz: nyolc hím (a fordítás egyébként bájosan és 
szándékosan helytelen).

Számos külföldi fesztivá-
lon megfordultak már Romá-
niától Ausztrián át Németor-
szágig, olyan előadók előze-
nekaraként játszottak, mint 
a Gentleman vagy a Buena 
Vista Social Club, de vendé-
geskedett koncertjükön a 
Ska Cubano is.

2008 őszén jelent meg 
szerzői kiadásban a zenekar 
első nagylemeze, az El Mun-
do Fantastico.

2010 -ben meg je lent 
Pancho című maxijuk, ami-
vel Puskás Öcsinek állítot-
tak emléket, 2011 nyarán 
pedig bemutatták második 
nagylemezüket, Online a vi-
lág címmel.

2014 májusában megjelent 
a zenekar 3. nagylemeze, De 
Pute Madre címmel. A lemez-
zel egy időben megjelent az 
Ocho Camino című könyv is, 

amelyből mindenki számára 
kiderül, hogyan jutott el az 
Ocho Macho a kezdetektől 
napjainkig, a zenekari tagok 
szemszögéből.

2015 áprilisában megje-
lent az új kislemez, Punk 
címmel, amelynek stílusa ki-
csit eltér az eddig megszo-

kottól, de természetesen a 
hupogós, „ochós” hangzás 
nem marad el.

A zenekar 2015 májusában 
megnyerte a Sziget, a VOLT 
Produkció Kft. és az MR2 Pe-
tőfi által közösen szervezett, 
kilenc zenekart felvonultató 
tehetségmutató koncertsoro-
zatot, a Nagyszínpadot, 
amelynek köszönhetően a hí-
rük oda is eljut Magyarorszá-
gon, ahova eddig még nem! A 
Nagyszínpad nyerteseként a 
zenekar felléphetett a Volt és 
a Strand Fesztivál nagyszín-

padán, a Sziget Fesztiválon 
Robbie Williams előtt, to-
vábbá az Ocho Macho képvi-
selte hazánkat 2016 januárjá-
ban a hollandiai Eurosonic 
zenei fesztiválon, ahol óriási 
sikert arattak.

2015-ben a zenekar 92 
koncertet adott hazánkban 
és a határainkon túl. A fiúk 
2016-ban sem lassítottak, 
megújult hangzással járták 
az országot, felléptek feszti-
válokon, sikeres koncerteket 
adtak Erdélyben. Az év vé-

gén megjelent Hiszem azt 
című daluk, a Punnany Mas-
sifból ismert Wolfie közre-
működésével.

A zenekar 4. albuma 2017. 
november 7-én jelent meg 
Dönts! címmel, amely rövid 
idő alatt aranylemez lett!

A 2018-ban 15 éves zene-
kar az idei koncertekre profi 
fény- és hangtechnikával ké-
szül, továbbá látványos szín-
padképpel örvendezteti meg 
a közönséget.

Szeptember 1., 15.30 óra, 
Fesztivál Színpad
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Bet yárok és időutazók  
az utcabálon
A 2018-as évet Magyarország Kormánya a Családok évé-
nek nyilvánította. Ennek apropóján az Érdi Szüret prog-
ramjai is a családokat szólítják meg. Városunk hagyo-
mányos rendezvénysorozata az Érdi Napok, amikor ze-
nével, képzőművészeti és egyéb kulturális programok-
kal készülnek az érdeklődők számára. Az esemény zá-
róakkordja az a szüreti mulatság, amit a gyönyörű ófalu-
si pincesoron rendez a város megbízásából a Pincetulaj-
donosok Egyesülete szeptember 8-án.

Szüret idején, amint nagy
apáink, nagyanyáink korá
ban is tartották, víg felvonu
lással ünnepelték a szőlőter
mést, az újbor születését és a 
jól elvégzett munka sikerét. 
A hagyományoknak napja
inkban úgyszintén nagy je
lentőségük van, hiszen kul
túránk szerves részét képe
zik a paraszti élet mozzana
taihoz kapcsolódó ünnepek. 
Érden a kétezres évek elején 
elevenítették fel újra a szüre
ti hagyományokat, azóta 
minden évben mulatságot 
rendeznek a Mély utcában, 
ahol színpadot állítanak és 
gazdag programkavalkád
dal csalogatják ki az érdie
ket otthonaikból.

Az ófalusi Pincetulajdono
sok Egyesülete tavaly nagy 
sikerrel változtatott rendez
vényeinek korábbi koncep

cióján és nyitotta ki a prés
házakat, szervezett gyer
mekprogramokat és indított 
városnéző kisvonatot a köz
pont és a pincesor között, 
mégis nagy kockázatot vál
lalt azzal, hogy amellett, 
hogy megőrzi a hagyomá
nyokat, nyit a fesztiváloso
dás felé. A rendezvények 
azonban igazolták a döntés 

helyességét, hiszen amellett, 
hogy nagyon sokan voltak, 
számtalanul jöttek, akik 
soha korábban nem jártak 
Ófaluban, de még azt se tud
ták, hogy van Érden pince
sor. Ez a cél lebegett ezúttal 
is a szervezők előtt, amikor 
nekiláttak a programok ösz
szeállításának, ugyanis azt 
szeretnék ezúttal is elérni, 
hogy Érd minden pontjáról, s 
főleg a fiatalok lakta Feny
vesParkvárosból is ki tud
ják mozdítani az embereket, 
hogy mindenki, aki itt él, lát
hassa, hogy Érdnek milyen 
kincsei vannak. 

Ennek érdekében ezúttal 
is városnéző kisvonatot indí
tanak a könnyebb parkolás, 
valamint a borkóstolás lehe
tősége miatt a városközpont
ból, a Kálvin térről, a vonat
pótló busz megállójából. A 

dotto 10 órakor indul a köz
pontból és visszafelé is köz
lekedik, egészen 21 óráig. 

A pincesoron a programok 
10 órakor kezdődnek. A Mar
tonosi Pince mellett interak
tív állatsimogató lesz, ahol 
különböző hüllők és a tanya
si állatok is bemutatkoznak. 
Gondozójuk pedig izgalmas 
és érdekes információkat 

mesél róluk. Délelőtt 10 órá
tól sötétedésig a Csicsics 
Pince mellett a szüreti kéz
műves udvar kínál tartal
mas kikapcsolódást a ki
csiknek és a nagyoknak. A 
kézműves udvarban tapasz
talt, ügyes kezű kézművesek 
várják a gyerekeket, akiknél 
megelevenednek a szüreti 
népi hagyományok, és a játé
kok mellett hazavihető emlé
kek is készülnek. A rendez
vényen népi játszóudvar is 
lesz, ahol nemcsak a gyere
kek, de a felnőttek is kiváló
an mulathatnak, hiszen töb

bek között kosaras körhinta, 
gólyalábazás, csirkepofozó 
és hordólovaglás is szerepel 
a repertoárban.

A színpadon is remek 
programok váltják egymást, 
hiszen az érdi óvodások 
egyik kedvence, Muzsikás 
Péter ad koncertet fél 11től, 
akit a méltán népszerű bű
vész, Mollini vált. Fél egytől 

egészen 14 óráig a helyi 
tánccsoportoké a főszerep, 
azután pedig a Portéka Gye
rekszínpad Vásári komédia 
című előadása lesz látható.

Közben 13 órakor elindul 
a hagyományos lovas kocsis 
felvonulás, ahol a fiatalok 
népviseletbe öltözve, feldí
szített szekéren és lóháton, 
zenével és hangos nótaszó
val hívogatják a lakosságot 
a szüreti mulatságba. Majd 
a vidám toborzást követően 
visszatérnek Ófalu központ
jába, ahonnan a fellépők és 
a vendégsereg nótaszóval 
vonul a pincesorra, s itt kez
detét veszi a szüreti mulat
ság. Mindenekelőtt meg
szentelik és áldást monda
nak a szőlőtermésre, aztán 
a szőlőtaposást meg a must
kóstolást követően, a szín
padi produkciókkal folytató
dik a program.

Kihagyhatatlannak ígér
kezik ezúttal is a présházak 
látogatása, amely most is a 
„Találkozás a pincesorral” 
elnevezést kapta. Hudák 
Mihály, a Pincetulajdono
sok Egyesületének elnöke a 
Mély utcai bejárattól 15 és 18 
órakor túrát indít és megmu
tat néhány pincét, miközben 
számos „titkot” és érdekes
séget árul el róluk, valamint 
az érdi szőlőről és az érdi 
borokról is különleges rész
leteket mond. 

Újdonság, és a nap egyik 
csúcspontja lesz, hogy idén a 
szőlőáldást követően tánc
színházi előadást láthatnak 
az érdeklődök a színpadon. 
A Forrás Néptáncegyüttes 
érdi csoportjai Mezőföldi ké
peskönyv címmel elevenítik 
fel a régi időket, hiszen a 
Kárpátmedencei magyar
ság táncai mellett nagyon 
fontos szerepet kap a szülő
föld, a hazai tájegység, a Me

zőföld hag yományainak 
megtartása és bemutatása. 

A magasztos és gyönyörű 
pillanatok után a hangulatot 
koncertek és utcabál fokoz
za, ugyanis először a ma
gyar rockzenei klasszikuso
kat játszó Időutazó Rock
band lép fel. Az érdi együttes 
után hirdetik ki a Szüret 
Szépe választás eredmé
nyét, ugyanis egész nap le
hetősége lesz a hölgyeknek 
arra, hogy egy a rendezvé
nyen készült fotóval bene
vezzenek és szavazatot 
gyűjtsenek.

Negyed kilenckor pedig az 
országosan és nemzetközi
leg is elismert Bohemian Be
tyars lép színpadra. A 2009
ben alakult együttes külön
leges speedfolk, freakpun
kos, mindig vidám, mindig 
energikus zenéjével hamar 
belopta magát mindenki szí
vébe. Nem csoda, hiszen 
koncertjeik közvetlen, ösz
tönből áradó, életigenlő han
gulata felszabadítja a kö
zönség érzelmeit, az ember 
zsigerébe hatol és minden 
lábat táncra bír.

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 Szü
reti mulatságot 21.30tól ret
ró stílusú utcabál zárja DJ 
Gangóval, aki immáron 13 
éve van a DJ szakmában, ez
alatt megfordult az ország 
és Vajdaság legnagyobb 
klubjaiban, és ugyanúgy 
helytáll egy modern elektro
nikus zenei rendezvényen, 
mint a 90es évek örökzöld 
slágereit felvonultató bulin. 
Szettjeiben mindig arra tö
rekszik, hogy a közönséget 
kiszolgálja. n -h-

A városközpontból indul a hagyományos lovas kocsis felvonulás, ahol a fiatalok népviseletbe öltözve, feldí-
szített szekéren és lóháton, zenével és hangos nótaszóval hívogatják a lakosságot a szüreti mulatságba

A szüreti mulatság elmaradhatatlan programja a szőlőtaposás

A GYERMEK
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Bar (l)angoló családi délután
Bar(l)angoló családi délutánnal készül az Érdi Napok 
szombati fesztiváljára a Magyar Földrajzi Múzeum: 
egyedülálló térélményt nyújtó vetítéssel, kézműves fog-
lalkozással, barlangászmanó-képzéssel, cseppkőbemu-
tatóval és még sok más érdekességgel várják a kicsiket 
és nagyokat szeptember 1-jén délután kettőtől ötig. 

Kinek ne volna kedve egy 
kalandos családi délutánhoz 
az iskolakezdés előtt? Főleg, 
ha az olyan különleges prog-
ramokat kínál, mint a Ma-
gyar Földrajzi Múzeum im-
már hagyományos családi 
délutánja, amelynek kereté-
ben a barlangok világával 

ismerkedhetnek meg a gye-
rekek és a felnőttek.

– Múzeumunkban őrizzük 
több barlangász hagyatékát, 
és a múzeumalapító Balázs 
Dénes maga is karsztkutató, 
barlangász volt, így valóban 
változatos programokkal 
készülünk – mondta el la-

punknak Mácsai Anetta 
igazgatóhelyettes. 

Egri Csaba barlangkutató, 
számos külföldi expedíció 
résztvevője 3D-s, külföldi és 
hazai barlangokat bemutató 
fotóit Érden most láthatja elő-
ször a közönség: az egyedülál-
ló térélményt nyújtó vetítés 
során szinte kézzelfogható 
közelségbe kerülnek a barlan-
gok csodái – a hatalmas terek, 
szédítő mélységek, a föld alat-
ti patakok zubogó vize vagy a 
kristályok és egyéb képződ-
mények lenyűgöző formái.

Egri Csaba vetítése dél-
után kettőkor, illetve fél 
négykor kezdődik a múze-
umban; a két vetítés között, 
fél háromkor pedig Forrásy 
Csaba fotóművész – aki ter-
mészetfotóival több díjat 
nyert már – mutatja be képe-
it, Képes kaland denevéror-
szágban címmel.

A szervezők gondoltak a 
legkisebbekre is: őket bar-
langászmanó-képzés, kézmű-
ves foglalkozás várja, és a 
gyerekek megismerkedhet-
nek a különféle barlangász-
eszközökkel, beöltözhetnek 
kezeslábasba, felpróbálhat-
ják a barlangászsisakot. Lesz 
cseppkőbemutató, és a Ma-
gyar Karszt- és Barlangkuta-

tó Társulat jóvoltából interak-
tív barlangászat is, méghozzá 
egy „műbarlangban”. 

A családi nap délután ötig 
tart majd a múzeumban; 
helyszíne a múzeum tetőtere 
lesz.

Az Érdi Napok további mú-
zeumi programjairól a 6. ol-
dalon olvashatnak bőveb-
ben. Annyit még elárulunk: 
az Érdi Napok után sem pi-
hennek a múzeum munka-
társai, hiszen készülnek a 
Múzeumuk Őszi Fesztiváljá-
ra. Akkor is lesz családi nap 
– várhatóan új diorámákat is 
átadnak a tetőtérben –, vala-
mint egy országos konferen-
ciát is szerveznek. 

QQ ÁdÁm Katalin

Nyárbúcsúztató gyereknap
Idén is számtalan ingyenes program várja a családokat 
az Érdi Napok szeptember elsejei nyitófesztiválján a 
Magyar Földrajzi Múzeum kertjében. A szervezők idén a 
már megszokott játékok, foglalkozások mellett több új-
donsággal is készülnek, és nemcsak a legkisebbeknek, 
hanem a 8–14 éves korosztálynak is.

Mint Murányi Krisztiná-
tól, a programokat szervező 
Szepes Gyula Művelődési 
Központ munkatársától 
megtudtuk, délelőtt tíz órá-
tól délután négyig várják a 
családokat a múzeumkert-
ben. A kocsiszínben tíztől 

Rosta Géza zenés, gitáros 
előadásával hangolódha-
tunk a napra, tizenegy órá-
tól belekóstolhatunk egy kü-
lönleges, énekes, zenés, tor-
nás Kerekítő foglalkozásba. 

Az ebédszünetet követően 
a Musical Akadémia előadó-

jával, Petróczi Gáborral 
folytatódik a program, majd 
a sok érdi gyerek által már 
ismert Ládafia bábozza el az 
Együgyű Mihók című mesét, 
három órától pedig a helyi 
táncegyüttesekben sportoló 
gyerekek mutatkoznak be a 
közönségnek: a Masters SE, 
a Bonton TE és a Frutti SE. 
(Táncbemutatókat nemcsak 
a múzeumkertben rendez-
nek, hanem a főtéri nagy-
színpad előtt is, ahol 14 órá-
tól a Masters és a JP Dance 

felnőtt táncosainak 
flashmobját, bemuta-
tóját, valamint salsa 
és zumba flashmobot 
is láthatunk, az esti 
koncertek megkezdé-
séig.)

Az előadások, bemu-
tatók mellett számta-
lan más program is 
várja a gyerekeket a 
múzeumkertben: az Él-
tető Értékeink Egyesü-
let jurtájában, illetve 
az Öko-játszóházban 
népi játékokat próbál-
hatnak ki a kicsik, Ta-
masa Józsefné szövő-
klubjának kézműves 
asztalainál pedig ter-

mészetes anyagokból készít-
hetnek díszeket, játékokat a 
gyerekek. Egész nap várja a 
gyerekeket a tavalyról már 
ismert népi játszótér és kosa-
ras körhinta, illetve a távirá-
nyítós versenyautó-pályák, 
no meg az ugrálóvár. 

– A nagyobb gyerekeknek 
újdonsággal is készülünk 
az idén: az úgynevezett 
bungee trambul innal, 
amelynek négy pályáján 
biztosítókötéllel ugrálhat-
nak a gyerekek, és kipró-
bálhatják a paintball-lövé-
szetet is. Ha marad a káni-
kula, felüdülést jelentenek 
majd a piciknek a jópofa vi-
zes játékok, a sportot szere-
tők pedig kipróbálhatják a 

tapadókorongos íjászatot. 
Újdonság a ládavasút is, 
amely egy mini hullámvas-
út élményét adja a kisebb 
gyerekeknek – zárta szava-
it a művelődésszervező.

A játékok délelőtt tíz órá-
tól délután négyig várják a 
gyerekeket; minden prog-
ram ingyenes lesz, így az-
tán elmondhatjuk: az érdi 
ovisok és iskolások egy má-
sodik gyermeknappal bú-
csúztatják a vakációt. Ter-
mészetesen éhen sem ma-
radhat senki: a Pelikán sé-
tányon és a főtéren finom 
falatok várják a családokat, 
a már megszokott kézmű-
ves vásár keretében.

QQ ÁdÁm K.

A Mátyás-hegyi barlang. Egri Csaba barlangkutató 3D-s, külföldi és 
hazai barlangokat bemutató fotóit Érden most láthatja először a 
közönség

Kis patkósorrú denevérek. Forrásy Csaba fotóművész Képes kaland denevérországban címmel mutatja 
be képeit

A mindig népszerű távirányítós versenyautó-pályákat idén is kipróbálhat-
ják a gyerkőcök

Egész nap várja a gyerekeket a tavalyról már ismert népi játszótér
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• Női, férfi és gyermek kerékpárok
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Pet őfi és a tündérboszorkányok
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár idén is csupa ínyenc-
séggel készül az irodalom és zene szerelmeseinek az 
Érdi Napok alkalmával. A gyerekek egyik nagy kedven-
cükkel, Bosnyák Viktóriával találkozhatnak, a felnőttek 
kulturális szórakoztatásáról pedig Hűvösvölgyi Ildikó 
és Szabó Gyula Győző előadása, valamint a Czirják Csa-
ba Trió gondoskodik majd.

Szeptember 5-én, szerdán 
13.30-tól gyermekirodalmi 
író-olvasó találkozó lesz 
Bosnyák Viktóriával, ren-
geteg angol ifjúsági regény 
műfordítójával, valamint 

olyan, kiskamaszoknak szó-
ló regények szerzőjével, mint 
a Tündérboszorkány-triló-
gia, a Klott gatya, ne fárassz! 
vagy az Analfa visszatér. A 
Tündérboszorkány 2003-as 

megjelenésével 
a köztudatba és 
a kiskamaszok 
könyvespolcai-
ra berobbanó 
írónő első mese-
regényét nem-
csak a kicsit 
nagyobbak ol-
vassák töretlen 
le l kesedéssel 
m e g j e l e n é s e 
óta, de bekerült 
a tananyagba is 
nyelvi játékos-
ságának, humo-
rának és témá-
jának köszön-
hetően. A mű-
fordító és író 
különös figyel-

met szentel annak, hogy mű-
veiben egyszerre tanítsa és 
szórakoztassa a kicsiket és 
nagyokat. Számtalan gyerek 
a könyveiből tanulhatta és 
tanulhatja meg, mi az a szi-
nonima, mit kell j-vel és mit 
ly-nal írni, de az Elképesztő! 
című könyvében például a 
festészetbe is betekintést en-
ged a gyerekeknek. Az írónő 
egyik sikerének titka talán 
az, hogy nem nézi le olvasó-
közönségét, hanem egyen-
rangú félként szólítja meg 
őket könyveiben. Tanárként 
és íróként azt vallja a gyere-
kekről, amit Karak is mon-
dott Vuknak: „Nem vagy 
buta, csak keveset tudsz”, 
magáról pedig, hogy egy-
szerre gyerek és felnőtt, 
azaz írás közben érzi magá-
ban azt a tizenéves gyereket 
is, akinek ír. A várható nagy 
érdeklődésre való tekintettel 
a programot valószínűleg a 
Gyermekkönyvtárnál tága-
sabb Felnőttkönyvtárban 
tartják majd meg.

Szeptember 5-én 17 órakor 
kerül megrendezésre a Fel-
nőttkönyvtárban a Kalei-
doszkóp, Hűvösvölgyi Ildi-
kó irodalmi estje, ahol a szí-

nésznő egyik tanítványával, 
Szabó Gyula Győző előadó-
művész közreműködésével 
magyar költők – Petőfi, Kosz-
tolányi, Ignotus, Ady, Kas-
sák, József Attila – versei 
lesznek hallhatók Bachhal és 
más komolyzenei gyöngysze-
mekkel fűszerezve.

Szeptember 6-án 18 óra-
kor a Zenei Könyvtárban 
lesz hallható az ország egyik 
legjobb jazzgitárosa, Czir-
ják Csaba viszonylag új for-

mációjával, a Czirják Csaba 
Trióval: Bögöti Ádám nagy-
bőgőssel és Czirják Tamás 
dobossal. Az est során a 
Markoláb című lemezüket is 
bemutatják. A jazzgitáros és 
zeneszerző egy korábbi nyi-
latkozata szerint azért sze-
reti a jazzt, mert mind har-
móniában, mind gondolko-
dásban ebben a műfajban le-
het elérni a legmagasabb 
szintre.

QQ JAN
Hűvösvölgyi Ildikó irodalmi kaleidoszkópjába 
is bepillanthatnak az érdeklődők

Bosnyák Viktóriával szeptember 5-én, szerdán találkozhatnak a 
gyerekek
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Gye rekes felnőttek – felnőttes gyerekek
Vajon miért van az, hogy ha az anyósunk pakolászik 
merő jóindulattal a szekrényünkben, az rettentően érzé-
kenyen érint bennünket, ám ha a saját lányunk von kér-
dőre minket, hogyan rakhattunk rendet puszta jószán-
dékból a cuccai között, egyáltalán nem értjük, miért ve-
szi így a szívére a dolgot? Ugye, ismerős a helyzet? A 
Gyerekes felnőttek – felnőttes gyerekek című képzelet-
színházi előadás alkotói csupa ilyen életszerű, minden-
ki által jól ismert hétköznapi szituációt mutatnak be a 
közönségnek Janikovszky Éva A lemez két oldala című 
könyve alapján.

Janikovszky Évát a leg-
többen a gyermekek számá-
ra írt könyvei kapcsán isme-
rik, pedig az írónő felnőttek-
nek szóló írásai is legalább 
olyan nagyszerűek és kor-

szerűek. Ennek remek bizo-
nyítéka, hogy a színházi elő-
adás alapjául szolgáló A le-
mez két oldala a megírása 
után negyven évvel is abszo-
lút aktuális! Az eredeti mű 

színpadi verzióját az 
írónő halálának 10. év-
fordulóján, 2013-ban 
mutatták be először a 
budapesti Katona Jó-
zsef Színházban Hor-
váth Lili és Fullajtár 
Andrea szereplésével 
és akkora volt a sikere, 
hogy az előadást öt éve 
folyamatosan játsszák. 
Tavaly a produkció fér-
fi verzióját nézhette 
meg az érdi közönség 
Elek Ferenc és Scherer 
Péter jóvoltából, míg 
most a női verziót lát-

hatják szeptember 2-án 
Láng Annamária és Hor-
váth Lili szereplésével. A be-
mutatott élethelyzetek, tipi-
kus családi szituációk értel-
mezéséhez, megértéséhez 
dr. Gyurkó Szilvia gyer-
mekjogász, a Hintalovon 
Alapítvány alapítója és elnö-
ke lesz az érdi közönség se-
gítségére mint háziasszony-
moderátor, aki a nézőkben 
felmerülő kérdésekre is 
örömmel válaszol majd.

A darab sikerének egyik 
kulcsa tehát a mindenki szá-
mára jól ismert, sokszor rop-
pant mulatságos élethelyze-
tek, a másik pedig Jani-
kovszky Éva jellegzetes 
szarkasztikus, ironikus írói 
stílusa. Az egyes jeleneteket 
át-átszövi a mély embersze-
retet és az empátia, valamint 
a humor és a szellemesség, 
ami remek tükröt tart mind-
annyiunk elé, amin keresz-
tül először közvetlen család-
tagjainkra, majd rokonaink-
ra, barátainkra ismerhetünk 
a szereplőkben, míg végül (s 
talán ez a legnehezebb) ma-
gunkra is.

Tiszta szívvel nevethetjük 
ki itt magunkat – mindkét ér-

telemben –, miközben végre 
feltehetjük a kérdést: egyál-
talán mire jók ezek a játsz-
mák és mi lenne, ha egyszer 
csak abbahagynánk őket és 
elkezdenénk másképpen vi-
selkedni egymással?

– Hiszen nagyon sokszor 
nem is a rosszindulat, nem a 
gonoszság vagy az egymás 
szándékos bántása motivál 
bennünket, hanem az, hogy 
valójában nincs más(fajta) 
mintánk arról, hogyan lehet-

ne az életet szebben és konf-
liktusoktól mentesebben 
vagy akár nyitottabban és 
őszintébben élni – foglalja 
össze legfontosabb tapaszta-
latát Tollár Mónika, a szín-
padi feldolgozás megálmo-
dója és rendezője a produk-
cióval kapcsolatban. 

Az előadást a Parkvárosi 
Közösségi Házban lehet 
megtekinteni szeptember 
2-án, 16 órakor.

QQ Jakab-aponyi noémi

A művelődési központ az utóbbi évek hagyományainak 
megfelelően fotótárlattal készült az Érdi Napokra. A 
Férfi – Portrék és történetek című kiállítás augusztus 
31-én, 18 órakor nyílik. A kiállított képeket a fotográfus 
Szabó Ágin kívül Gálfi Saci blogger jegyzi.

Az ember című blogot Gál-
fi Saci 2016-ban indította 
útjára őszinte – élet – törté-
netek szlogennel. Felhagyva 
korábbi szakmájával, a jo-
gászsággal, úgy döntött, em-
berek történeteit szeretné 
felkutatni, s megtudni, kinek 
mit jelent a „jó élet”, a bol-
dogság. Mára a weboldalon 
közel kétszáz történetet ta-
lálunk, s azok szinte kivétel 
nélkül azt sugallják, hogy a 
hétköznapi élet igenis szép, s 
abban a csodát nem várni, 
hanem meglátni kell.

Szabó Ági gyerekkora óta 
fotózik, főállásban 2014-től 
foglalkozik a fényképészet-
tel, fő profilja a családi és 
portréfotózás a lehető leg-
természetesebb közegben – 
természetes fények mellett, 
természetes helyzetekben, 
pózmentesen.

Törekvéseik tehát hason-
lóak, mindketten arra törek-
szenek, hogy amit csinál-
nak, őszinte és igaz legyen, 

nem volt nehéz hát közös 
projektbe vágniuk. A Férfi 
című sorozatot tavaly indí-
tották el. Az ötletet az adta, 
amikor egy lelkész házassá-
ga válságáról mesélve azt 
mondta: „Manapság elké-
pesztően sokat beszélünk 
arról, hogy ki a Nő és vala-
hogy nem téma, hogy ki a 
hetero Férfi. Arra a kérdés-
re, hogy ki vagyok én, a ti-
zenkét éve házas, keresz-
tény férfi, az elmúlt években 
sehol sem futottam vála-
szokba. Azt viszont tizenöt-
ezerféle módon elmondták, 
hogy mi Ne legyek. Ennek a 
folyamatnak a vége egy za-
varodott férfi, aki vagy pasz-
szív-agresszív szerepbe bú-
jik, vagy cerkófmajommá 
válik. Ha pedig azt találná 
mondani, hogy ő Férfi, akkor 
egyből megvádolnák, hogy 
nem tiszteli a Nőt, mert ér-
téktelenebbnek és gyengé-
nek tartja. Ma ott tartunk, 
hogy a szerepeket feloldot-

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Közgazdasági Iroda, Adócsoport

adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozatlan idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési 
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet alapján a munkakör 
betöltője által ellátandó feladatkörök: 
1. sz. melléklet 19. pontja szerinti feladatkör.
Ellátandó feladatok: építmény- és 
telekadóval kapcsolatos feladatok 
ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: az ellátandó feladatok-
nál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;

•	 cselekvőképesség;
•	 büntetlen előélet;
•	 felsőoktatásban szerzett gaz-

daságtudományi, közszolgálati, 
műszaki menedzser, gazdasági 
agrármérnöki, jogi szakképzett-
ség; vagy felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és gazdaságtudo-
mányi, statisztikai, informatikai, 
műszaki, logisztikai felsőfokú, 
illetve mérlegképes könyvelő 
szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatásban, adóügyi munka-

körben eltöltött gyakorlat
•	 közigazgatási szakvizsga megléte.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség;
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:

•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 
1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz;

•	 iskolai végzettséget igazoló 
okiratok egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. szeptember 3.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. augusztus 27.
A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azono-
sítószámot: 14/9930-13/2018., valamint 
a munkakör megnevezését: adóügyi 
ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. szeptember 2.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: a kinevezés 
feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése 
szerinti három hónapnál nem régebbi 
hatósági erkölcsi bizonyítvány. A kine-
vezés határozatlan időre szól, 6 hónapos 
próbaidő kikötésével.

Horváth Lili

Láng Annamária

A Férfi – Portrék és történetek képben és szóban
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Úrrá lenni az anyag erőin
Új művészeti ág kerül az Érdi Galéria repertoárjába 
(idén már nem az első, emlékezzünk Botos Péter üveg-
alakzataira), az Érdi Napok ideje alatt Tápai Nóra textil-
művész – aki nem mellesleg városunkban él – munkáit 
láthatjuk.

Az 1955-ben született Tá-
pai Nóra nagy valószínű-
séggel mindent tud a textil-
ről, hiszen már a középisko-
lai tanulmányai is erről szól-
tak, majd gobelin-szőnyeg-
tervező szakon szerzett dip-
lomát a Magyar Iparművé-
szeti Főiskolán, s ezt még 
megfejelte egy mesterdiplo-
mával is. A 90-es évek elején, 
ahogy egy méltatásban írták 

róla, szinte berobbant a ma-
gyar textilművészet világá-
ba, rendkívül rövid idő alatt 
lett elismert kárpitművész.

S gyorsan kapcsolódott is 
ahhoz az irányzathoz, amit a 
hazai textilművészek a fran-
cia manufaktúrák hagyomá-
nyaiból építkezve képvisel-
nek, legerősebben talán a 
Magyar Kárpitművészek 
Szövetségének keretében, 

amelynek 1996-ban 
Tápai Noémi is ala-
pító tagja volt. Az 
egyesület összefog-
ja és képviseli azo-
kat a Magyarorszá-
gon és határainkon 
túl élő magyar kár-
p i t m ű v é s z e k e t 
(Svájc, Franciaor-
szág, Belgium, Ro-
mánia), akik a XIV. 
században, Fran-
ciaországban ki-
dolgozott és később 
egész Európában 
elterjedt gobelin 

kárpitszövési technika foly-
tatói, megújítói. Mintegy 
száz kiállítás résztvevői, 
rendezői voltak az elmúlt két 
évtized során. A közösség-
ben együtt alkotó művész-
csoport, 65 művész a kortárs 
iparművészetben egyedülál-
ló módon közös, nagyméretű 
műveket is létrehozott. A kü-
lönböző irányzatokat képvi-
selő és eltérő felfogású alko-
tók egy cél érdekében 
együttműködnek ilyenkor és 
az alkotás adta öröm fölold 
minden különbözőséget. Öt 
monumentális, 10–20 négy-
zetméter közötti művet al-
kottak már ily módon, ami a 
világban is egyedülálló telje-
sítménynek számít.

Tápai Nórának természe-
tesen számos egyéni kiállítá-
sa is volt, munkáiban a festő-
iség és a színek játsszák a 
legfőbb szerepet, illik rájuk a 
gondolat: a textilművészek a 
szövés legősibb eszközeivel 
élnek, de úrrá lesznek az 
anyag erőin, és lélekkel ru-
házzák fel azt. Tápai Nóra 
szeret először papíron kísér-
letezgetni, majd ahhoz igazí-
tani a textilt vagy más anya-
got. Tervei önálló műként is 

megállják a helyüket. Sőt 
egyre gyakrabban elkalan-
dozik a számítógépes grafi-
ka és a papír alapú képalko-
tás világába. De nem áll tőle 
távol régi műveinek „újra-
hasznosítása” sem. Feledy 
Balázs művészeti szakíró 
fogalmazta meg ennek kap-
csán: „a szó szoros értelmé-
ben egy művészi metamorfó-
zis tanúi leszünk ilyenkor, 
melynek során új módon lát-
tat, s újszerűen. A régi mun-

kák ott is vannak, meg nem 
is az újban, a megszüntetve 
megőrzés művészi alkotó-
kedve sejtelmesen izgalmas 
műveket teremt, s mutatja az 
alkotó tudatos szakmai épít-
kezését, ragaszkodva egyfaj-
ta folyamatossághoz”.

Hogy e sokszínű, gazdag 
repertoárból mit mutat meg 
nekünk az Érdi Galériában 
Tápai Nóra, az legyen megle-
petés! Érdemes ellátogatni a 
tárlatra. n –y–

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője
a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

PÁLYÁZATOT HIRDET
Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Közgazdasági Iroda, Adócsoport
adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtar-
tama: határozott idejű közszolgálati 
jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 
2030 Érd, Alsó utca 1.
A közszolgálati tisztviselők képesítési 
előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendelet alapján a munkakör 
betöltője által ellátandó feladatkörök: 
1. sz. melléklet 19. pontja szerinti feladatkör.
Ellátandó feladatok: építmény-
telekadó ellenőrzéssel kapcsolatos 
feladatok ellátása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevé-
kenységi körök: az ellátandó feladatok-
nál került felsorolásra.
Jogállás, illetmény és juttatások: 
a jogállásra, az illetmény megállapítá-
sára és a juttatásokra a „Közszolgálati 
tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi 
CXCIX. törvény, valamint Érd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Közszolgálati 
Szabályzat rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság;
•	 cselekvőképesség;

•	 büntetlen előélet;
•	 felsőoktatásban szerzett gazdaság-

tudományi, közszolgálati, műszaki 
menedzser, gazdasági agrármérnö-
ki, jogi szakképzettség; vagy felső-
oktatásban szerzett szakképzettség 
és gazdaságtudományi, statisztikai, 
informatikai, műszaki, logisztikai 
felsőfokú, illetve mérlegképes 
könyvelő szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent:
•	 közigazgatásban, adóügyi munka-

körben eltöltött gyakorlat;
•	 közigazgatási szakvizsga megléte.
Elvárt kompetenciák:
•	 rendszerezett problémamegoldás;
•	 objektivitás;
•	 jó szintű szóbeli és írásbeli kifeje-

zőkészség;
•	 precizitás, megbízhatóság, jó 

elemzőkészség, felelősségtudat, 
terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
•	 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 

1. melléklete szerinti szakmai 
önéletrajz;

•	 iskolai végzettséget igazoló 
okiratok egyszerű másolata.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: 2018. szeptember 3.
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. augusztus 27.
A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak Érd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére 
történő megküldésével (2030 Érd, Alsó 
utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosí-
tó számot: 14/9930-14/2018., valamint 
a munkakör megnevezését: adóügyi 
ügyintéző.
A pályázat elbírálásának határideje: 
2018. szeptember 2.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb 
lényeges információ: a kinevezés felté-
tele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti 
három hónapnál nem régebbi ható-
sági erkölcsi bizonyítvány. A kinevezés 
határozott időre szól, 6 hónapos próbaidő 
kikötésével.

tuk, egy nő is tud szerelni, a 
férfi pedig gyerekre vigyáz-
ni, ugyanakkor nem mond-
tuk meg a férfinak, hogy ő 
mitől férfi, az eredmény pe-
dig rengeteg összezavaro-
dott, helyét és szerepét nem 
találó férfi”.

Meséljenek hát a férfiak – 
gondolta a két nő –, miként 
élik meg férfiasságukat. 
Több mint harminc portré 
készült eddig szóban és kép-
ben, ezeket láthatjuk az érdi 
tárlaton. Az alkotók igye-
keztek minden korosztályt 
megszólaltani, a legfiata-

labb „férfi” még csak négy-
éves, a legidősebb nyolcvan-
kettő, ami azonban azonos 
mindannyiukban, hogy ta-
buk nélkül álltak a kamera 
elé és vallottak magukról.

A kiállításon a fotók mel-
lett néhány gondolat is olvas-
ható lesz minden egyes in-
terjúalanytól, de ezúttal ér-
demes nem otthon felejteni 
az okostelefonokat sem, 
ugyanis QR-kódok haszná-
latával lehetőség nyílik a tel-
jes írások helyben történő 
megismerésére is.

Qn M. Nagy

A Férfi – Portrék és történetek képben és szóban

Mitől férfi a férfi napjainkban? (Egy portré a kiállításból)

Tápai Nóra: Rodin múzsája

Tápai Nóra: Róma útjai
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KÖZÉRDEKŰ PÁLYÁZAT
É R D  M E G Y E I  J O G Ú  V Á R O S

ESÉLY TEREMTő ÖSZTÖNDÍJÁRA
Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése az 
Esélyteremtő Ösztöndíj alapításával 
lehetőséget és segítséget kíván 
biztosítani a tehetséges érdi 
tanulók számára az alap- és 
középfokú oktatásban folytatott 
tanulmányaikhoz, remélve, hogy 
közülük sokan a város képzett 
szakembereivé válnak.

Jogosultsági feltételek

Az Esélyteremtő Ösztöndíj 
elnyerésének feltétele, hogy 
a pályázó nappali tagozaton, 
államilag elismert hazai vagy 
külföldi nevelési-oktatási intéz-
ményben: 
•	 alapfokú, illetve középfokú 

tanulmányokat folytat;
•	 Érd Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkezik;

•	 tanulmányi eredménye a 
3,5-es átlagot eléri;

•	 magatartása jó vagy példás;
•	 igazolatlan mulasztása nincs.
Ezenkívül a következő feltéte-
lek közül legalább egynek is 
fenn kell állnia: 
•	 a pályázó hátrányos vagy 

halmozottan hátrányos 
helyzetű;

•	 családba fogadott;
•	 átmeneti nevelésben 

részesülő;
•	 védelembe vett;
•	 ideiglenes hatállyal elhe-

lyezett;
•	 utógondozói ellátásban 

részesülő.
A Köznevelési és Művelődési 
Bizottság a pályázatok elbírálá-
sa során az alábbi szempontok 
és sorrend alapján dönt: 
•	 a pályázó tanulmányi ered-

ménye;
•	 a pályázó családjában élő 

eltartottak száma.
Családként kell figyelembe ven-
ni a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 19. § 
(4) bekezdésében foglalt közeli 
hozzátartozókat.

Alapfokú oktatási intézmény-
ben folytatott tanulmányok 
esetén az ösztöndíjban az 
ötödik évfolyamtól lehet ré-
szesülni.

A pályázat  
benyújtásának szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap ki-
töltésével és az abban megha-
tározott kötelező mellékletek 
csatolásával lehet. 
A pályázatot – a pályázó által aláírva 
– 1 példányban, zárt borítékban kell 
benyújtani személyesen a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
(Polgárok Háza, Érd, Alsó u. 3.), vagy 
postai úton (Polgármesteri Hivatal, 
2030 Érd, Alsó u. 1., Pf.: 31.). A postai 
úton benyújtott pályázat esetében a 
benyújtási határidőn a postára adás 
idejét kell érteni. A borítékon fel kell 
tüntetni: „Esélyteremtő Ösztöndíj 
pályázat”.
Pályázati dokumentáció átvehető a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latán vagy letölthető a www.erd.hu 
honlapról a Pályázatok, álláshirdeté-
sek rovatból. 
A pályázat benyújtási határide-

je a kiírásnak az önkormányzat 
honlapján történő megjele-
nését követő 30. nap: 2018. 
szeptember 14.

A pályázatok elbírálása

Az Esélyteremtő Ösztöndíj odaíté-
léséről a Köznevelési és Művelődési 
Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határ-
ideje a benyújtási határidő letelté-
től számított 45. munkanap.
A határidőn túl benyújtott vagy 
formailag nem megfelelő pályáza-
tok érvénytelenek, ezért azokat a 
Köznevelési és Művelődési Bizott-
ság a bírálatból kizárja, minden 
határidőben benyújtott, formailag 
megfelelő pályázatot pedig érdem-
ben elbírál. 
A döntés ellen jogorvoslatnak helye 
nincs, a döntésről a pályázókat a 
Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege  
és folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők 
minimum 5000 Ft, maximum 
20 000 Ft havi támogatásban 
részesülnek a tanév 10 hónap-
jára.

A megítélt ösztöndíjat az önkor-
mányzat minden hónap 10-éig 
bankszámlára utalja át, vagy azt a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában 
lehet felvenni. A tanév során a kifi-
zetés módjának megváltoztatására 
nincs lehetőség. Alapfokú okta-
tásban részt vevő jogosult esetén 
a kifizetés a törvényes képviselő 
részére történik.
Ha az ösztöndíjra jogosult az ösz-
töndíját két hónapot meghaladóan 
nem veszi fel, az ösztöndíj meg-
szüntetésre kerül. 
Ha a tanulmányi jogviszony szor-
galmi időben a tanulónak felróható 
módon megszűnik, az ösztöndíjat 
meg kell szüntetni, és a tanév során 
átutalt ösztöndíj arányos részét 
vissza kell fizetni. Az Esélyteremtő 
Ösztöndíj megszüntetéséről a Közne-
velési és Művelődési Bizottság dönt.
Egy pályázó egy tanévben vagy 
a Tehetséggondozó Ösztön-
díjban, vagy az Esélyteremtő 
Ösztöndíjban részesíthető. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen 
adó- és tb-járulék-fizetési kötele-
zettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek 
számít ugyanúgy, mint az intézmé-
nyek által adott szociális és tanul-
mányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési  
Bizottság

KÖZÉRDEKŰ PÁLYÁZAT
É R D  M E G Y E I  J O G Ú  V Á R O S

TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁRA
Az ösztöndíj célja

Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlése a 
Tehetséggondozó Ösztöndíj 
alapításával lehetőséget és 
segítséget kíván biztosítani a 
tehetséges érdi tanulók számára 
az alap- és középfokú oktatásban 
folytatott tanulmányaikhoz, 
remélve, hogy közülük sokan 
a város képzett szakembereivé 
válnak.

Jogosultsági feltételek

A Tehetséggondozó Ösztöndíj 
elnyerésének feltétele, hogy 
a pályázó nappali tagozaton, 
államilag elismert hazai vagy 
külföldi nevelési-oktatási intéz-
ményben:
•	 alapfokú, illetve középfokú 

tanulmányokat folytat;
•	 Érd Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén 
lakóhellyel rendelkezik;

•	 tanulmányi eredménye a 

pályázat benyújtását meg-
előző tanévben kimagasló, de 
legalább a 4,5-es tanulmányi 
átlagot eléri.

Alapfokú nevelési-oktatási 
intézményben folytatott tanul-
mányok esetén a Tehetséggon-
dozó Ösztöndíjban legkorábban 
a hatodik évfolyamtól lehet 
részesülni.

A pályázat benyújtásá-
nak szabályai

Pályázni a Pályázati űrlap ki-
töltésével és az abban megha-
tározott kötelező mellékletek 
csatolásával lehet. 
A pályázatot – a pályázó által 
aláírva – 1 példányban, zárt borí-
tékban kell benyújtani személyesen 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán (Polgárok Háza, Érd, Alsó u. 
3.), vagy postai úton (Polgármesteri 
Hivatal, 2030 Érd, Alsó u. 1., Pf.: 31.). 
A postai úton benyújtott pályázat 
esetében a benyújtási határidőn 
a postára adás idejét kell érteni. A 

borítékon fel kell tüntetni: „Tehet-
séggondozó Ösztöndíj pályázat”.
Pályázati dokumentáció átvehető a 
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latán vagy letölthető a www.erd.hu 
honlapról a Pályázatok, álláshirde-
tések rovatból. 
A pályázat benyújtási határide-
je a kiírásnak az önkormányzat 
honlapján történő megjele-
nését követő 30. nap: 2018. 
szeptember 14.

A pályázatok elbírálása

A Tehetséggondozó Ösztöndíj 
odaítélésről a Köznevelési és Műve-
lődési Bizottság dönt.
A pályázatok elbírálásának határ-
ideje a benyújtási határidő letelté-
től számított 45. munkanap.
A határidőn túl benyújtott vagy 
formailag nem megfelelő pályázatok 
érvénytelenek, ezért azokat a Köz-
nevelési és Művelődési Bizottság a 
bírálatból kizárja, minden határidő-
ben benyújtott, formailag megfelelő 
pályázatot pedig érdemben elbírál. 

A döntésre jogosult a pályáza-
tok elbírálása során az alábbi 
szempontok és sorrend alapján 
dönt: 
•	 a pályázó tanulmányi ered-

ménye;
•	 a pályázó családjában élő 

eltartottak száma.
Családként kell figyelembe ven-
ni a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 19. § 
(4) bekezdésében foglalt közeli 
hozzátartozókat.
A döntésre jogosult a pályázó tanul-
mányi eredményén túl figyelembe 
veheti a műveltségi vagy szakmai 
versenyeredményeit is.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye 
nincs, a döntésről a pályázókat a 
Bizottság írásban értesíti.

Az ösztöndíj összege és 
folyósítása

Az ösztöndíjban részesülők 
minimum 5000 Ft, maximum 
20 000 Ft havi támogatásban 
részesülnek a tanév 10 hónap-
jára. 
A megítélt ösztöndíjat az önkor-
mányzat minden hónap 10-éig 
bankszámlára utalja át vagy azt a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában 

lehet felvenni. A tanév során a kifi-
zetés módjának megváltoztatására 
nincs lehetőség. Alapfokú okta-
tásban részt vevő jogosult esetén 
a kifizetés a törvényes képviselő 
részére történik.
Ha az ösztöndíjra jogosult az ösz-
töndíját két hónapot meghaladóan 
nem veszi fel, az ösztöndíj meg-
szüntetésre kerül. 
Ha a tanulmányi jogviszony szor-
galmi időben a tanulónak felróható 
módon megszűnik, az ösztöndíjat 
meg kell szüntetni, és a tanév során 
átutalt ösztöndíj arányos részét 
vissza kell fizetni.
A Tehetséggondozó Ösztöndíj 
megszüntetéséről a Köznevelési és 
Művelődési Bizottság dönt.
Egy pályázó egy tanévben vagy 
a Tehetséggondozó Ösztön-
díjban, vagy az Esélyteremtő 
Ösztöndíjban részesíthető. 
Az elnyert ösztöndíjat közvetlen 
adó- és tb-járulék-fizetési kötele-
zettség nem terheli, azonban az 
adóalapot növelő jövedelemnek 
számít ugyanúgy, mint az intézmé-
nyek által adott szociális és tanul-
mányi ösztöndíjak.

Köznevelési és Művelődési 
Bizottság



ÁLLÁST KÍNÁL

B kategóriás jogosítvánnyal rendel-
kező sofőrt keresünk. Munkavégzés 
helye: Érd. Tel.: 70/618-3600.

*92853*

Érdi telephelyre megbízható mun-
kavállalókat keresünk szelektív hulla-
dék válogatására. Érdeklődni 8-16h-
ig: 06-70-6084535

*93751*

Keresünk rendes társaságba meg-
bízható festő munkatársakat magas 
kereseti lehetőséggel. 06-30/9349-
576.

*89387*

A GDN Ingatlanhálózat
érdi irodájába,

ingatlan értékesítő
munkatársat keresünk.

30-929-3660
a.stier@gdn-ingatlan.hu
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A Közép-dunántúli  
Országos Bv. Intézet  

felvételt hirdet hivatásos és 
közalkalmazotti jogviszonyú 

beosztások betöltésére.  
Felvételi feltételek: büntetlen 

előélet, magyar állampolgárság. 
Érdeklődni az intézet személyzeti 

osztályán lehet. 

Tel.: 22/454-023.  
E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.
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Tárnoki indulással keresek teher
autóra gépkocsivezetőt.

Tevékenység autómentés  
gépszállítás.  

06-30-933-35-02
18
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Előny az épületgépészeti tapasztalat 
és a diesel targoncavezetői engedély.

Jelentkezés szakmai önéletrajz  
e-mail útján történő megküldésével 

a szaboi@megatherm.hu címre.

Épü letgépész szakkereskedés 
(Érd-Parkváros)

raktárosokat
keres.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el pályázati anyagának elküldése 
előtt az egységes adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatónkat.

Érd Pára Príma  
pékségünkbe 
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Amit kínálunk:

Versenyképes fizetés (bruttó 250.000 
Ft-ig), jó munkakörülmények, előrelépési 

lehetőség,  betanítás.
Jelentkezni lehet: 

fényképes önéletrajzzal, pozíció 
megjelölésével, elérhetőséggel a pékség 

vezetőjénél személyesen a 2030 Érd, 
Bajcsy-Zsilinszky út 125-127. címen.

Érdeklődni lehet:  Lecsek Zoltán  
Tel.: 30/228-9021 vagy 23/520-349

szakképzett PÉK  
és  PÉKsegÉd  
munkatársakat keresünk.
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Ha örökbe fogadná 
Malibut vagy Juni-
ort, vegye fel a kap-
csolatot az alapít-
vány munkatársai-
val. Telefon: 06 30 276 
6071 vagy 06 30 910 
6987, E-mail: siri-
usalapitvany@gmail.
com. A többi gazdike-
resőt pedig megtalál-
ja a www.siriusala-
pitvany.hu webolda-
lon. Sirius Állat- és 
Ter mészet védel m i 
Alapítvány, Érd. 

Adószám: 
18707379-1-13, 

Bankszámlaszám: 
10403136-49534949-

49521015.

Gaz  dikereső

Malibu barátságos, közepesre 
nőtt, 8 hónap körüli staffordshire 
terrier keverék kan kutyus. Élénk, 
mozgásigényes, játékos, még ne-
velésre szorul.

Junior 5 év körüli, kedves, köze-
pes-nagy termetű, jóindulatú kan 
kutyus. Kertes házba ajánljuk. 
Szuka kutyákkal általában kijön, 
de egyedül is tartható.

ALBÉRLETET KERES

Idősebb pár kis családi házat ke-
res Érden/Nagytétényben. 06-30-
2663170

*93718*

ALBÉRLET KÍNÁL

Kertes ház 75 nm-es földszintje ki-
adó. Érdeklődni: 06-30-2882941, 06-
30-23-14926

*94200*

Különálló szoba-konyha-fürdőszo-
ba (60 nm) kiadó. 06-70-907-8799

*91663*

Érd Postástelepen bútorozott szoba 
nem dohányzó hölgy részére kiadó. 
06-70-4016270

*94475*

INGATLAN

Diósdon ipari övezetben 932 m2-es 
telek 122 m2-es félkész épülettel bér-
beadó. 06-70/311-3260.

*90690*

Eladó tulajdonostól XXII. kerületben 
(M0-70-es út közelében) NEM épí-
tési övezetben lévő 1700 nm-es te-
lek, a rajta meglévő felújítandó 208 
nm-es lakóházzal és melléképületek-
kel. Helyigényes vállalkozásnak ideá-
lis. víz, villany, gáz bevezetve. Ár: 29 
millió Ft. Csak vevő jelentkezését vá-
rom, bármikor megtekinthető. 06-
20-9372-667

*94085*

Életjáradékot fizetnék havonta idős 
személynek ingatlanért. 06-20-629-
0916 (érdeklődni 17 óra után)

*85916*

Vállalkozók figyelem! Érd-Parkvá-
ros központjában eladó (Spar mel-
lett) családi ház+társasházak építé-
sére kiválóan alkalmas nagy telek. 
Irányár: 49 M Ft. Érd.: 06-70-703-1489

*84910*

TÁRSKERESÉS

Független 52 éves férfi hölgy isme-
retségét keresi. 06-30-8599471

*94144*

VÁLLALKOZÁS

S.O.S MOSÓGÉPSZERVIZ
AutomAtA mosógépjAvítás  
(hajdú, whirLpooL, zanussi, fagor stb.)  

garanciával a hét minden napján.
Javítás esetén ingyenes kiszállás. 

T: 06-20/288-5148
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Ács és kőművesmunkát, új és ré-
gi tető átrakását, palatető felújítását 
(bontás nélkül), beázás és viharkár el-
hárítását legolcsóbban vállalom. 06-
70-5882701

*72830*

Fűkaszálás, bozótirtás, veszélyes fa-
kivágás, kertrendezés! Kézi és gépi 
földmunkavégzés! Kisebb épületek 
bontása!  06-30-523-4539

*72843*

Közúti árufuvarozás! Sóder, homok, 
föld, építőanyag, szálasáru, 3,5 ton-
nás tgk., billencs, ponyvás, autómen-
tő. 06-20/432-7087.

*90350*

Mindenféle ács/kőműves munká-
kat, kémények-kerítések építését, la-
postető szigeteléseket vállalok. 06-
30/571-97-43, 06-20-214-9640

*75836*

Nyílászárók, Redőnyök, Szúnyog-
hálók augusztusban 30-50%-os ked-
vezménnyel. Nyugdíjasoknak +10% 
kedvezmény! 06-70-676-7722

*83786*
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 Érdeklődni 8:00-15:00 munkanapokon:  
06-70/2228212

Érdi tűzifa telepre keresünk munkatársat. 
Elvárások: betanulás után önálló munkavégzés. 

(Targonca kezelői  jogosítvány előny.)

Ema ablakgyártó kft.  
érdi nyílászáró szaküzletébe 
értékesítő

munkatársat keres akár azonnali kezdéssel,  
kiemelkedő kereseti lehetőséggel. 

Érdeklődni: 30/939-2222
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Érdi szabászatra nemdo-
hányzó női munkaerőt kere-
sünk 35-50 év között 6 órás, 
bejelentett munkavégzésre.

Elvárás: szabászati gyakorlat.
Munkahely: Érd-Parkváros.

Érdeklődni az alábbi telefonon lehet: 
30/4474235.

AUTÓFELVÁSÁRLÁS
AzonnAli készpénzfizetéssel!  

t: 06-30-682-1390 16
52

45

JÁRmű
Tető építése, régi tető átrakása, be-
ázás és viharkár elhárítását vállalom, 
kisebb javításokat, kőműves munkát 
is! 06-30-566-9051

*72832*

Víz-fűtés gyorsszolgálat: csap, szi-
fon, WC-tartály, radiátor szerelés, 
mosógép és mosogatógép bekötés. 
70/642-75-26.

*69751*

VEGYES

Családi házam építési munkáihoz 
sokoldalú nyugdíjast keresek, kb. 2 
hónap időtartamra. 06-30-9523670

*94007*

Eladó fürdőszobabútor, hűtőszek-
rény, fagyasztó, kézi csomózású per-
zsaszőnyeg és szőnyegek. 06-23-
377576

*87058*

ÉRDI GYORSSZERVIZ
Mosógép, mosogatógép, 

szárítógép javítása garanciával. 
Hétvégén is!

MAKAY DÉNES T.: 06-20-254-9391
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77Szobafestést, mázolást, tapétázást és  
külső hőszigetelést vállalunk garanciával.

Ru&Zsi Bt. 06/20 964 2861

185870

Háztartási varrógépek javítása garanciával.
Érd Ürmös utca 65. 06-70-395-88-78

Duguláselhárítás non-stop,  
garanciával, bontás nélkül,  

díjtalan kiszállás,  
vízvezeték-szerelés, gyorsszerviz. 

Nyugdíjas és nagycsaládos  
kedvezmény! t: 06-20-5858-838 16
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Csókás vízvezeték-szerelő
Szerelések, javítások

Duguláselhárítás falbontás nélkül!
Ingyenes helyszíni felmérés! 

06-30/2411-343
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Műanyag nyílászárók,  
redőny és szúnyogháló 

Ingyenes felmérés! 57% kedvezmény  
Redőny- és ablakjavítás. 

T: 20/9351-817. 3 rétegű üveg ajándék! 
www.mpluszb-ablak.hu  2030 Érd, Begónia u. 20.
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Munkavédelem
Munkaruházat
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PaPucsok, 
klumPák

Az érdi Tesco üzletsorán
06-23/363-846

H-P: 8–20, Sz: 9–20

Alkalmazotti 
státusz

Fix bér 
és bónusz

Rugalmas 
munkavégzés

4x

Feladatok:
• kiváló ügyfélszolgáltatás 
   nyújtása ügyfeleinknek
• pénzügyi termékek értékesítése

Amit elvárunk:
• magabiztos fellépés
• kitűnő kommunikációs képesség
• eredményorientált személyiség

Előnyt jelent:
•  államilag elismert OKJ  

biztosításszakmai szakképesítés
•  függő vagy független  

biztosításközvetítő vizsga
• felsőfokú végzettség
• pénzügyi hatósági vizsga

Amit kínálunk:
• alapbér
• bónuszlehetőség
• mobiltelefon
• üzemanyagköltség-térítés
• karrierlehetőség
• rugalmas munkaidő

Munkavégzés helye: 
Érd és környéke

Kereskedelmi  
területi munkatársakat
keresünk

Jelentkezés:
karrier.provident.hu
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�	Az Ön feladatai:
ū  Kábel- és csatlakozórendszerek  

összeszerelése gyártási tervek szerint
ū Kábelforrasztás és –összeszerelés
ū Kézi, gépi munkafolyamatok
ū Címkézés és csomagolás

�	Az Ön profilja:
ū Jó kézügyesség, önálló munkavégzés
ū Rugalmasság, csapatszellem, teherbírás
ū Felelősségteljes munkavégzés

�	Amit kínálunk:
ū Versenyképes jövedelem
ū Egy műszakos munkarend H-P-ig
ū Utazási hozzájárulás
ū Cafeteria (Szép Kártya)
ū Teljesítmény arányos prémium lehetősége

Ha felkeltettük érdeklődését,  
kérjük küldje el nekünk jelentkezését e-mailben. 

artec systems Hungaria Kft. 
Tel: +36 (23) 428-337 

E-Mail: produktion@artec-systems.eu

Női munkavállalót keresünk 
kábelkonfekció gyártására

Tető készítéséhez ácsokat-betaní-
tott ácsokat felveszek. Magas kere-
seti lehetőség! Telefon: 06-30/563-
55-44.

*78614*

Apróhirdetés feladás: 2030 Érd, Szabadság tér 12.

TRENDEK AZ
ÁLLÁSPIACON

HOL KERESSÜNK MUNKÁT?
4. oldal

EGYETEMET
VÁLASZTOK
DUÁLIS KÉPZÉSBEN

12. oldal

Hirdessen Ön is a 

magazinban!

Megjelenik Pest megyében, Budaörs, 
Törökbálint, Százhalombatta, 

Diósd, Tárnok, Sóskút településeken.

Hirdetését 78 000 olvasónkhoz juttatjuk el!
Újságunk 30 000 példányban jelenik meg.

Terjesztési területeinken minden postaládába 
ingyenesen juttatjuk el.

Megjelenések: havonta

Elérhetőségek:
2030 Érd, Szabadság tér 12. 

Mobil: 
06-20-345-5110 (Csere Orsolya), 
06-20-403-8853 (Csóka Mónika)

Telefon: 06-23/520-117
 E-mail: szerkesztoseg.erdiujsag@maraton.hu
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