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Felhívás
Az Érd-Óvárosban 2007-ben felállított emléktáblát, amelyet a Mohácsra induló magyar 
sereg és a lengyel segédcsapat 1526. évi egyesülésére való megemlékezésül állítottunk, 
sajnálatos módon 2008-ban megrongálták.
Az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület szeretné a táblát helyreállítani, ezért szám-
láján elkülönített 100 ezer Ft-ot, erre a számlára várjuk a további adományokat is. 
Az adományozóknak előre köszönjük a segítségét. 
Kérjük, az átutaláson szerepeljen a megjegyzés, hogy az „emléktábla javításának költ-
ségére”!
Számlaszám: 64800011-10110083
 Rege Béláné, az Egyesület elnöke

Május 2-án este lép fel a tízéves 
Besh o droM a Feneketlen-tónál. 
A világhírű együttest a Balatoni 
Borfesztivál szervezői hívták 
meg Újbudára. A részletekről 
Pettik Ádámot, a zenekar egyik 
vezetőjét kérdeztük:

– Aki hallotta már a Besh o 
droM nevű együttest, az tudja, 
mennyire mai élményt ad a nép-
zene. Gondoltátok volna tíz éve, 
hogy a népzene és a kortárs zene 
ennyire sikeres ötvözetét találjá-
tok meg?

– Más-más zenei irányza-
tok felől érkeztünk, ezért sok 
minden egyesül a zenénkben. 
Én játszottam például Lajkó 
Félixszel, Barcza Gergő keleti 
országokban tanult, és tanul-
mányozta az ottani népzenét. 
De van köztünk olyan is, aki 
a punk-hardcore-metal három-
szögből érkezik. Nem véletlenül 
kerestük tehát ezt a fajta zenét; 
bár azt nem lehetett remélni, 
hogy ennyire nagy siker lesz.

– Zenétekből árad a világ, az 
élet szeretete, a jókedv, és ez 
ragadós: néha szinte minden-
ki táncra perdül. Milyen táncot 
lehet járni a Besh o droM szá-
maira? Vannak egyáltalán sza-
bályok?

– Szerencsére nincsenek sza-
bályok. Mindenki úgy érzi jól 
magát, úgy mozog, ahogy szeret 
vagy tud, és ez általában nem is 
okoz gondot a koncertjeinken. 

– Milyen műsorral készültök 
a Balatoni Borfesztiválra május 
2-án a Feneketlen-tónál?

– Természetesen olyannal, 
amire táncolni lehet. Sok új szá-
mot eljátszunk, olyanokat is, 
amelyek még csak most készül-
nek. De azoknak sem fogunk 
csalódást okozni, akik régebbi 

számaink miatt jönnek el a kon-
certre: jó pár ismerős darabot 
hallhatnak majd.

– Bejártátok már a világot, 
s nyilván megkóstoltátok sok 
helyütt a helyi borokat is. Mi 
a véleményetek a magyar s 
elsősorban a Balaton környéki 
borokról?

– Csak a saját érzéseimet 
tudom megfogalmazni, nem 
értek a borokhoz, legalábbis 
nem tanultam. Sokat játszot-
tunk Bordeaux-ban és környé-
kén, sok finom bort is ittunk. 
Sőt, egy kiváló borkalauzunk is 
volt. Megvallom, én nem érzek 
nagy különbséget az ottani és 
a jó hazai vörösborok közt. 
A Balaton környéki borokról is 
jó véleményem van, az ottani 
fehérbornak is megvan a maga 
ideje. Ha például száraz fehér-
re vágyom, akkor sokszor jut 
eszembe a Balaton környéki 
dűlőkön termett bor.

A május első két napján meg-
rendezett borfesztiválon megje-
lenik boraival és borászaival a 
Figula Pincészet, a Garamvári 
Szőlőbirtok, a Konyári Pin-
cészet, a Laposa Pincészet, a 
Légli Pince, a Szeremley Pince 
és sokan mások.

Program:
Péntek, május 1.
14:00 Gyárfás Quartett
16:30 Vivát Bacchus
18:00 Sebő Együttes
20:00 Kerekes Band
Szombat, május 2.
14:00 Czakó Péter Trió
16:00 Csík Zenekar
18:00 Makám
20:00 Besh o droM
Honlap
balatoniborokujbudan.pra.hu 
www.archimedia.hu

Joó László színművésznek 
kedves vendégei voltak a 
minap, a Költészet Napja 
alkalmából: minisztéri-
umi emberek látogatták 
meg érdi otthonában, s 
a bor mellé vittek egy 
„értékesebb” ajándékot 
is. Elismerő oklevelet, 
amellyel sok évtizedes 
művészi munkáját díjaz-
ták. A kilenc évtizedbe bizony rengeteg nagy szerep fért bele…

A minisztériumi emberek díszes oklevelet nyújtottak át, amiben ez 
állt: „Joó Lászlónak elévülhetetlen értékű eredményes életművéért”. 
A mintegy kétórás kis házi ünnepségen a vendégek jól kifaggatták a 
nemrég 90. születésnapját ünneplő színművészt a régi szerepeiről, 
életéről, munkájáról. Volt miről mesélnie Laci bácsinak egy ilyen 
gazdag életút után, hiszen színészlegendákkal játszott együtt, sőt, 
némelyiket dirigálhatta is színigazgatóként – pontosan fél évszázad-
dal ezelőtt egy remek csapatot hozott össze Győrben. Büszke arra 
is, hogy Gábor Miklós híres Hamletjében Színészkirály lehetett, és 
ebben a szerepben látta meg őt a budapesti angol nagykövet, aki 
később meghívta Londonba. Ennek köszönhette, hogy az ottani 
magyar nagykövet, aki később külügyminiszter lett, egy sikeres 
európai előadóest-körutat szervezett a számára A magyar költészet 
gyöngyszemei címmel. Laci bácsi ma is több száz verset tud fejből, 
és bizony kedvenc hobbija, a kertészkedés közben most is gyakran 
memorizálja őket. A színészet mellett csaknem félezer külföldi film 
magyar feliratát is elkészítette, és mintegy harminc rádiós hangjáték-
ban közreműködött, illetve jó néhányat ő maga írt. 

Joó László, a szépkorú színész most sem tétlenkedik, számos 
rendezvényen mond verseket, és készül az érdi Termál Hotel 
Ligetben május 8-án rendezendő önálló irodalmi anyák napi estjé-
re. És most már elismerő oklevél is tanúskodik róla, hogy elévül-
hetetlen érdemei vannak a szép magyar versek népszerűsítésében. 

 (temesi)

A Besh o droM fellépésével

Borfesztivál
Elismerés az életmûért

Zeneiskolai felvételi meghallgatás beiratkozáshoz
A Lukin László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény felvételi meghallgatásokat tart. 
Várjuk azokat a gyerekeket és szüleiket, akik a zenetanulás iránt érdeklődnek. A zeneiskola a 
2009/2010-es tanévben zongora, hegedű, gordonka, fuvola, furulya, fagott (igény 
szerint), klarinét, trombita, kürt, szaxofon, harsona, tuba, harmonika, gitár, citera, 
magánének és ütőhangszerek szakokon folytat oktatást, valamint zeneovis és zenei előkép-
zős csoportokat is indít. Központi épületeinken kívül – Felső u. 33. és 45. – kihelyezett tagozataink 
a Széchenyi István, a Kőrösi Csoma Sándor, a Teleki Sámuel, a Gárdonyi Géza és a Batthyány Lajos 
Általános Iskolákban működnek.

Sikeres felvételi meghallgatás esetén (hely függvényében) növendékeink délutánonként 2x30 
perc egyéni hangszeres főtárgy- és 2x45 vagy 1x90 perc csoportos szolfézs- vagy zeneirodalom-
órákon vesznek részt.
A felvételi meghallgatások időpontjai: 2009. május 4–9., 15.00–17.30 óráig
Helyszínek: Érd, Felső u. 33. és 45., valamint kihelyezett tagozataink. 
A részletekről érdeklődjenek az irodában (tel.: 23/365-641) illetve honlapunkon: www.zeneiskola-
erd.extra.hu. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

mozaik


