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Fogadóóra
Kérdezzen a polgármestertől!
Interaktív műsorunk négyhetente 
csütörtök este jelentkezik.
 Mit, mikor, hol, mennyiért?
Kérdezzen a polgármestertől!

Fogadóóra  
az Érd TV műsorán.

Várjuk jelentkezését!

� Érd�TV 
 e-mail: info@erdtv.hu
 tel.: 06-23-523-686

Pályázati felhívás
A Szociális Gondozó Központ pályázatot hirdet az Érd, Topoly u. 2. sz. alatti Idősek Otthona 
takarítási feladatainak ellátására.
Az intézmény két épületből áll, összesen 640m2. A takarítási területet az ellátottak lakó-
szobái, vizes helyiségek, közlekedők, ebédlő, társalgó és irodahelyiségek teszik ki.
Feladat ellátásának módja: vállalkozási szerződés keretében.

Pályázat beérkezésének határideje, helye:
  2011. február 28. 
  2030 Érd, Budai u. 14.
Pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen

Felvilágosítást nyújt: 
  Érsek Sándorné tagintézmény-vezető,
  Időseket Ellátó Központ 2030 Érd, Topoly u. 2. 
  Telefon: 06-23-375-185
vagy
  Grátzer Mihályné intézményvezető
  2030 Érd, Budai u. 14. 
  Telefon: 06-23-520-362

Dr. Draveczky Balázs törté-
nész, régész, muzeológus, író, 
költő 2003-ban hunyt el tra-
gikus hirtelenséggel. Számos 
könyv, értekezés szerzője, aki 
a hagyományos népi ételeket 
kutatta, rögzítette az utókor 
számára, íróink, költőink, poli-
tikusaink, színészeink étkezé-
si szokásain, ízlésén keresztül 
a magyar gasztronómiát és 
magát az embert is közelebb 
hozva az olvasóhoz.

Emlékét ápolva özvegye, dr. 
Draveczkyné Gondos Mária 
2005-ben hozta létre a Balázs 
Mester Alapítványt, amely-
nek kuratóriumi elnöke E. 
Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum főigazgatója. 

A 2010. évi Balázs Mester-
díj átadása a Petőfi Irodalmi 
Múzeum Lotz-termében volt 
február 3-án, hagyományo-
san Balázs napon. Ezúttal is a 
kuratóriumi elnök és az alapí-
tó adták át az elismeréseket. 
Az idén hárman kaptak Balázs 
Mester Asztaltársaság-oklevelet 
és négyen Balázs Mester-díjat, 
köztük Osváth Jánosné érdi 

cukrász, aki egyebek mellett 
elmondta, hogy a több mint 
négy évtizedes munkája sok 
küzdelemmel zajlott, de érde-
mes volt a vendéglátással, ven-
dégekkel foglalkozni. Szép hiva-
tásnak nevezte az érdi díjazott a 
munkáját, és elmondta, hogy 
az elhivatottság az, ami áthatja 
naponta, ami miatt kitart erede-
ti tanult szakmája mellett. 

A laudaciót Bognár Nándor, 
az Érdi Újság főszerkesztője 
írta.

A program során a jelenlé-
vők filmrészleteket láthattak 
dr. Draveczky Balázs gaszt-
ronómiai előadásiból, Havas 
Judit előadómûvész pedig a 
mester írásai közül adott elő 
néhányat a hallgatóságnak. 

 Beke Zita

Balázs Mester-díjat kapott Osváth Jánosné 

A rangos elismerést a Petõfi Irodalmi Múzeumban adták át Osváth 
Jánosnénak

Holló József és Molnár Lacisz ismert és népszerû 
érdi zeneszerzőpáros – dalaik és feldolgozásaik 
számtalan kiváló zenész albumán megtalálható-
ak. Emellett ők a  Grácia és Mona Lisa nagysikerû 
szuperprodukció megalkotói. Holló József az 
R-go alapító tagja, Demjén Ferenc zeneszerzője, a 
Princess létrehozója, számtalan arany-, platina-, 
gyémántlemez birtokosa, Molnár Lacisz pedig 
már 21 évesen  dupla platinalemezes a Princess, 
a Grácia hegedûtrió és Mona Lisa együttes dala-
ival.

 A két kiváló zenész Érden él és dolgozik, itt 
találkoztak 16 évvel ezelőtt. Ekkor Lacisz az 
érdi Vörösmarty gimnáziumba járt. A sokak által 
ismert dr. Tállai Katalin, a Poly-Art Alapítvány 
alapítója fedezte fel tehetségét. Megkérte egy 
általa írt vers megzenésítésére, és felhívta Holló 
Józsi figyelmét a tehetséges fiúra. Ekkor már 
Józsi is Érden lakott, és azóta együtt dolgoz-
nak. A Princess, a Grácia hegedûtrió, a Mona 
Lisa együttes és számtalan kiváló zenész  dalai 
Érden születtek  a szerzőpáros tollából. Legújabb 
munkáik Németországba szólítják őket, ahol a 
Grácia és a Mona Lisa lép fel közös produkcióban. 
Mindketten zeneszerzőként és billentyûsként 
vesznek részt a koncerteken. A helyszínek hatal-
mas evangélikus-lutheránus templomok, ahol a 
könnyedebb stílust is szívesen fogadják. 

A mûsorban hat diplomás mûvésznő – három 

hegedûmûvész és három operaénekes szop-
rán – ad elő népszerû slágereket pop-klasszik 
stílusban, ami a popzene és a klasszikus hangzás 
elemeinek mûvészi ötvözete. Ez a stílus mind a 
klasszikus zene szeretőinek, mind a modern pop 
rajongóinak egyedülálló élményt nyújt a csak-
nem kétórás látványos előadás alatt. A helyi sajtó 
beharangozója szerint professzionális hangszere-
lés, szenvedélyes, virtuóz előadásmód, és a zené-
szek lenyûgöző személyisége teszik felejthetet-
lenné az eseményt! A programban felcsendülnek 
a nagy klasszikusok; Liszt Magyar Rapszódiája, 
Beethoventől az V. szimfónia, Mozart Kis éji 
zenéje, Rossini Tell Vilmos nyitánya, és az Ave 
Maria J.S. Bach-tól. A modern zenemûveket 
világslágerek képviselik: Az operaház fantomja, a 
Macskák, és a Hair.  

 A Németországban már korábban is nagy 
sikert aratott együttes itthon Grácia és Mona 
Lisa szuperkoncert néven lépett fel, például 
Érden a zenélő udvarban is. Most a február végi 
német turné előtt Pusztazámoron az Öreg Tölgy 
Kastély Fogadóban február 12-én 16,00 órától 
tartanak nyilvános főpróbát, amelynek megtekin-
tése ingyenes, ám a belépők korlátozott száma 
miatt  előzetes jelentkezés szükséges (az agnes@
zsigray.hu emailen  vagy 06 30 9649 533 telefon-
számon).

 Egy hét múlva kezdődik tehát a Grácia és a 
Mona Lisa koncertkörútja, amelynek állomásai: 
Würzburg, Augsburg és Ulm.

Érdrõl Pusztazámoron át Németországba

Grácia és Mona Lisa

A három hegedûmûvész és a három operaénekes lát-
ványnak is figyelemreméltó

A két érdi zeneszerzõ-hangszerelõ a számítógépnél
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