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Nemcsak a szokásos törzskö-
zönség, hanem számos fiatal 
érdeklődő is megjelent a jubile-
umát ünneplő Érd és Környéke 
Horgászegyesület 25. báljára.  
T. Mészáros András polgár-
mester azt is elmondta a Finta 
Rendezvényterem dohányzó-
jában, hogy különösen nagyra 
értékeli a horgászoknak a váro-
sért végzett társadalmi munká-
ját, hiszen „ennek a nyolcszáz 
embernek köszönhetjük példá-
ul a karácsonyi ízletes és gaz-
dag halászlét”. Majd kiegészí-
tette azzal, hogy mindenkinek 

ott kell lennie ezen a bálon, 
amire ő – engedve a meghívás-
nak – mindig el is jön, hiszen 
itt csak jól érezheti magát az 
ember, szokás szerint. 

A bálokat fáradhatatlanul 
szervező Koller József megle-
petéssel is szolgált a magyar 
nóták, humoristák jó hangula-
tot, vidámságot teremtő műsora 
és a Rozbora Zenekar táncra 
hívó zenéi után: a hölgyek szo-
kásos rózsája mellett egy hatal-
mas marcipános hal tortasze-
letét átadta a lelkes közönség-
nek Fintáék finom éjféli töltött 
káposztája után. Ehhez a pezs-
gős pohárköszönőt az egyesü-
lettel elnöki tisztségében egy-
idős, tehát ugyancsak jubiláló 
Gabelics Tamás mondta el, majd 
az elnökséggel együtt eldalolta 
a szokásos „Szeressük egymást, 
gyerekek”-et és a hagyományos 
„Nagy ho-ho-horgász” indulót. 

Solti Gábor titkár is készült a 
jövőre leköszönő elnök tisztele-
tére egy műsoron kívüli szám-
mal: hastáncos lányokkal. A 
siker nem is maradt el: jó néhá-
nyan reggelig ropták a táncot.
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B. Tóth Magda énekel Berki Béla és cigányzenekara kíséretében
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A MÁTYÁS KIRÁLY ALAPÍTVÁNY 
(Hunyadi Mátyás Általános Iskola)

 
 2009. február 13-án (pénteken) 19.00 órától 

tartja az

ALAPÍTVÁNY - SZÜLŐK BÁLJÁT
Helyszín: Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

Érd, Túr utca 5–7.  
 

Belépőjegy ára: 1500 Ft vagy belépőjegy vacsorával: 3000 Ft.
A bál sikeréhez, az alapítvány támogatásához 

támogatójegyek vásárlásával, a bankszámlaszámra utalással, 
a rendezvény propagálásával, szponzorok felkutatásával, 

anyagi és tárgyi juttatásokkal járulhatnak hozzá.

Bankszámlaszám: 10403136-31304678-00000000
Támogatójegyek 500, 1000, 2000 Ft-os címletekben 

vásárolhatók az iskolában

AZ EST PROGRAMJA:
19.00: Köszöntő

19.10: Megnyitó – Palotás tánc iskolánk tanulóival
ProVokál énekegyüttes

Tigers Sportegyesület – akrobatika és showtánc
Keringő iskolánk tanulóival

20.00: Vacsora
ZENE , TÁNC, MULATOZÁS, JÁTÉKTEREM, BÜFÉ

24.00: Tombola

Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
hagyományőrző rendezvényt tart

2009. február 14-én (szombaton) 19:00 órai kezdettel
a Finta Rendezvényteremben 

(Érd, Velencei út 29.)
Zene: Szigetújfalusi Fúvószenekar

 Loór Miklós vezetésével

Jegyek elővételben kaphatóak:
Falusiné Matics Zsuzsanna: 06-30/336-4003
Schneider István: 06-23/366-769
Eszes Mária: 06-30/336-4004
Kellner Mária:  06-30/608-4110

TAVASZI KULTURÁLIS VERSENYEK 2009
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára ebben az évben is meghirdeti tavaszi kulturális verse-
nyeit – a hagyományoknak megfelelően regionális jelleggel. Szeretettel várják tehát a szomszédos telepü-
lések diákjait is (Diósd, Pusztazámor, Sóskút, Százhalombatta, Tárnok, Budakeszi, Törökbálint).
Mindhárom versenyre az iskolai selejtezők legjobbjait nevezhetik az egyes intézmények. 
A vers- és prózamondó versenyekre nem kérnek az érdi diákoktól nevezési díjat, a régió más településein 
élő tanulók nevezési díja 1000 Ft.                                                  

PRÓZAMONDÓ VERSENY
A felsős korosztály idén szabadon választhat a prózairodalom alkotásaiból. 
Az alsós diákok bizonyára jól ismerik és szeretik Kányádi Sándor meséit. Az író-költő születésének 80. 
évfordulójának jegyében azt kérik a szervezők, hogy tőle válasszanak egy mesét.
Alapvető szempont, hogy a kiválasztott írásmű az előadó érzelmi, értelmi színvonalának megfelelő legyen.
A műsoridő minden korosztályban maximum 5 perc lehet.
A verseny időpontja:   2009. március 18. (szerda) 
 alsósoknak: 13 óra
 felsősöknek: 15 óra
Minden iskolából 2 fő részvételére számítanak!
A nevezési lapok beküldési határideje: 2009. március 11. (szerda)

VERSMONDÓ VERSENY
2009 Kazinczy Emlékév, a költő születésének 250. évfordulója tiszteletére.  Az országos rendezvényekhez 
csatlakozva a felsős korosztálytól azt kérik, hogy a felvilágosodás és a reformkor költőitől válasszanak egy 
alkotást a versenyre. 
80 éve született Kányádi Sándor – az alsós diákok számára azt javasolják, hogy tőle válasszanak egy-egy 
alkotást.
A műsoridő nem haladhatja meg az 5 percet.
A verseny időpontja:  2009. április 22. (szerda)
 alsósoknak:  13 óra
 felsősöknek: 15 óra
Minden iskolából 2 fő részvételére számítanak!
A nevezési lapok beküldésének határideje: 2009. április 16.  (csütörtök)

A RENDEZVÉNYSOROZAT TÁMOGATÓJA:
Érd Város Önkormányzata és a Korona Étterem  és Cukrászda

Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára

mozaik

Negyedszázados hagyomány

Horgászbál
SVÁBBÁL

Február 7. szombat
20-05 óráig

Február 7. szombat
20-05 óráig


