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Alapítványi farsangi bált rende‑
zett az elmúlt hét végén a Lukin 
László Alapfokú Mûvészeti 
Iskola. 

Jelmezbe öltözött tanárok és 
diákok töltötték meg a Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központ 
nagytermét, ahol sok szülõ 
és nagyszülõ is helyet foglalt, 
hogy megnézze a produkció‑
kat. Mert hogy is nézne ki egy 
zenei iskola farsangja zenei 
mûsor nélkül? 

Számos tanár meglepe‑
tést szerzett tanítványainak, 
akik most másik oldalukról is 
bemutatkoztak. Például Mézes 
Gyöngyi ütõs oktató, aki remek 
színészi tehetségét mutatta be, 
sõt még dalra is fakadt Kuncze 
Melinda zongoratanárnõvel, 
akivel a Különben dühbe jövök 
olasz film zenéjére mókázott 
egy mini játék autóval begör‑
dülve. Szóka Júlia énekmûvész 
pedig macskául érezhette 
magát, hiszen cicajelmezben a 
híres musicalbõl, a Macskákból 
adott elõ egy slágert. Az egyik 
tanár csuhában vezényelte le 

a Lukin fúvószenekart, Barta 
Viktória szolfézstanár Karinthy 
Frigyes A hang címû mûvét adta 
elõ. 

A jó hangulat tehát biztosítva 
volt, mert a tanítványok is kitet‑
tek magukért derûs és nívós 
produkciójukkal. A kisebbek 
pedig jelmezversenyen mutat‑
ták be kreativitásukat, Piroskától 

Pinoccióig. A finomságokról 
szintén a tanárok gondoskod‑
tak, így senki sem éhezett a 
remek farsang alatt. 

Az eladott ételek, italok ára az 
iskolai alapítványt gazdagította, 
mint ahogy az eladott használt 
könyvekbõl és a tombolák árá‑
ból befolyt összeg is. 

 (temesi)
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Az iskola apraja-nagyja jelmezbe öltözött

Kuncze Melinda és Mézes Gyöngyi mint „komoly” tanárok Orbán Janka mint királynõ

Diákdobosok és tanáruk Mézes Gyöngyi adták a ritmust

kaleidoszkóp

A Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége Turisztikai és 
Gasztronómiai Szakosztályának 
tizenöt tagja egy szép februári 
napon Érd felderítésére vállalko‑
zott, a meghívó és vendéglátó 
Termál Hotel Liget, valamint a 
város vezetõi és néhány vállalko‑
zó vendégeként. Természetesen 
a városi kalandozás végeztével 
megkérdeztük a különbözõ 
médiumokba író kollégáikat az 
út végén: milyennek látják õk, 
külsõ szemmel Érdet? 

A válaszokból elismerés és kri‑
tika egyaránt kicsendült.

– Örülök, hogy Érd neve‑
zetességeit láthattam, mert 
eddig mindig csak átutazunk 
itt – számolt be élményeirõl 
Elek Lenke, a Panoráma online 
magazin munkatársa. – Ófalu, a 
kazamaták, a Magyar Földrajzi 
Múzeum mind olyan látványos‑
ságok, amelyekkel a fõvárosba 
látogató turistákat ki lehetne ide 
csalogatni, összekötve egy‑egy 
gasztronómiai kóstolóval is. 
Érdnek jobban ki kellene hasz‑
nálnia, hogy ilyen közel van 
Budapesthez.

– Szerintem Érd még nem 
kimondott idegenforgalmi érde‑
kesség, de a város vezetõsége 
és a befektetõk lelkes akarásából 
már látszik, hogy az lesz – mond‑
ta Dobi Ildikó újságíró, aki a TTG 
Hungarynek, a Glob‑Hungarynek 
és a Köznevelésnek ír a tanul‑
mányútról. – Nagy jövõ vár rá! 
Várjuk azt a pillanatot, amikor 
igazi turistacsalogatóvá válik a 
megépült infrastruktúrának is 
köszönhetõen. A gyógyfürdõnek, 
a minaretnek, a középkori, volt 
Szapáry‑kastély kazamatáinak és 
a barokk templomnak, ha rendbe 
hozzák, olyan világszámnak kell 
lennie, mint jelenleg a Magyar 
Földrajzi Múzeum. 

– Érd a kulináris élveze‑
tek városa, rengeteg étterem, 

vendéglõ, pékség és cukrá‑
szat várja a látogatót – hallhat‑
tuk Polgár Zoltántól, a Magyar 
Turista újságírójától. – A Magyar 
Földrajzi Múzeumba betérve 
igencsak elcsodálkozunk, hogy 
a magyarság milyen gazdag föld‑
rajzi kutatókban, utazókban, s 
mennyire nem ismerjük õket. De 
kevesen ismerik az érdi bort is, 
pedig a löszdombokon jó bor 
terem, ahogy ezt Hudák Mihály 
sikerrel bizonyította is. Persze 
tennivaló is akadna bõven. Érden 
nincs Tourinform, legelõször 
ezt kellene itt létrehozni. 
Hiányoznak az útmutató táblák. 
Nem kerülne sokba, ha például 
a termálfürdõnél egy tábla távol‑
ságot, idõt megjelölve mutatná, 
merre induljunk el a kazamaták‑
hoz vagy a borospincékhez. 

– Érdrõl sokan nem is tud‑
ják, mennyi látványosságban 
bõvelkedik – meséli Csombok 
Zsuzsa, a Népszava munkatár‑
sa. – Elsõ látásra nem sokban 
különbözik a többitõl. Egyvalami 
azonban kitûnik: azok a fõutak, 
mellékutcák, ahol megfordul‑
tunk, tiszták. Útvonalhálózatára 
is büszke lehet a város, hiszen 
a körforgalom és az alagút egy‑
aránt felveszi a versenyt akárme‑
lyik nagyvárossal, bár rengeteg a 
kátyú, még a fõúton is, és sok a 
földút. És rengeteg olyan dolgot 
láttam, amit érdemes lenne rek‑
lámozni: a gazdag gyûjteményû 
Magyar Földrajzi Múzeumot, 
aminek a parkja elképesztõen 
szép látványt nyújt még télen is, a 
jobb sorsra érdemes kazamatákat 
vagy éppen Hudák Mihály borász 
kiváló nedûit, a Soós‑pékséget, 
a Pataki Cukrászdát. Sajnos, úgy 
éreztem, kisebb figyelmet kapnak 
ezek a remek helyek, mint ahogy 
azt érdemelik. 

– A meglévõ fantasztikus 
értékek, mint például a pompás 
múzeum és annak sziporkázóan 

szellemes, újkori polihisztor igaz‑
gatója, és természetesen az új 
tulajdonosi körrel minket fogadó 
Liget Termál Hotel a grandiózus 
terveivel kellõ alap ahhoz, hogy 
Érd vonzó turisztikai célpont 
legyen – árulja el Tímár Mátyás, 
a MÚOSZ TGSZ vezetõségi tagja. 
– Sajnos az Ófaluból szerintem a 
sokat emlegetett hangulat még 
nyomokban sincs meg. Az is baj, 
hogy például a Szent András tér‑
nek titulált valami nemhogy térre 
nem hasonlít, de romos házával 
és a gyönyörû templombelsõre 
feleselõ szeméthalommal a temp‑
lom elõtt bizony riasztó. 

– Több mint fél évszázada 
élek csupán néhány kilométerre 
ettõl a várostól, és nem tudtam, 
hogy ennyi érdekes dologból 
maradtam ki eddig – egészíti ki 
az elmondottakat Budai Anikó, 
A mi otthonunk magazin újság‑
írója. – Ha egy‑egy impulzussal 
jellemzem a kirándulásunkat, 
akkor elmondhatom, hogy olyan 
sütödét, mint a Soós‑pékség, 
még Pesten sem láttam eddig. 
Egyszerûen leesett az állam. 
A Magyar Földrajzi Múzeum 
meglátogatását kötelezõvé ten‑
ném minden magyar embernek, 
Kubassek János igazgató úr élve‑
zetes, humoros tárlatvezetésé‑
vel repült az idõ, felejthetetlen 
élmény volt. Óvárosi sétánkkal 
kapcsolatban: sok olyan ember 
kellene, mint Ábel András, a 
Szent Mihály Alapítvány elnöke, 
aki az értékeket így meg tudja 
becsülni. A Liget Termál Hotelnak 
meg azt kívánom, hogy sok szép 
tervük minél elõbb valóra váljon, 
mert nemcsak a város lesz gazda‑
gabb tõle. A Pataki cukrászdáról 
„csak” annyit, hogy nagyszerû 
dolgok születhetnek, ha egy csa‑
ládban a hasonló érdeklõdésû 
emberek összefognak. Ilyennek 
képzelek el egy igazi családi vál‑
lalkozást.  Bodrog Beáta
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