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ÉRD-ÓFALU PINCESOR
2011. SZEPTEMBER 10.

www.erdbor.hu

12.00: Kézműves vásár megnyitása a Pincesoron
12.30: Felvonulás indul a Termál Hotel Ligettől csikósokkal, lovas kocsikkal a           
           Biatorbágyi Fúvós Kisparti közreműködésével

   Az útvonal: Fő út - Felső út - Budai út - Művelődési Ház - Alsó út - Teréz út - 
     Felső út - Szántó út - Arató út - Külső-Római út - Mecset út - Minaret - 
     Termál Hotel - Pincesor

14.30: Szőlőáldás a  Szent Donát szobornál 
Hagyományőrző szőlőfeldolgozás, szőlőtaposás,

     ingyenes mustkóstolás
Közreműködik a Lukin László Alapfokú Művészeti 

     Oktatási Intézmény Fúvószenekara, Érd

15.30: Kulturális műsorok a Pincesor Nagyszínpadán
     Fellépők:
     Pesovár Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola
     Apróforrás tánccsoportja 
     Nagyforrás Néptáncegyüttes szólistái, Százhalombatta
     Bara zenekar
     Százszorszép Néptáncegyüttes, Martonvásár 

17.30: Borvirág együttes 
           vidám szüreti koncertje
19.30: Utcabál a Pincesoron 
           élőzenével hajnalig
Közben: gyermeksarok, aszfaltrajzverseny, 
               Szüret Szépe választás, 
               bor -és sajtvásár, tombola
Belépő: 200 Ft
Mindenkit szeretettel várunk.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Támogatóink:

információk

Rákérdeztünk

Timár János 
vendéglõs: 
– A mi szakmánkban 
a nyár főszezonnak 
számít, ezért ilyenkor 
inkább a munkáé a 
főszerep. Persze pihen-
ni is kell egy kicsit, 
így kiszakítottunk egy 
hetet a feleségemmel, 
akit éppen a nyáron 

mûtöttek meg, de neki is jól jött a kikapcso-
lódás. Erdélybe mentünk a barátainkkal egy 
baráti családhoz, ahol főleg a gasztronómiai 
élvezeteknek éltünk napokig.

Hol nyaralt az idén?
Tamási Lászlóné 
nyugdíjas: 
– Az időjárás változé-
konysága nagyon megvi-
selt, így a családi progra-
mot is befolyásolta. Nem 
tudtunk a tervek szerint 
menni nyaralni, mert 
hetekig zuhogott az eső. 
Most, augusztus végén 
pedig olyan rekkenő volt 

a hőség, hogy jobb volt otthon maradni. Azért 
persze néhány napra vízparton is hûsöltünk, 
hogy valamit bepótoljunk a korábbra tervezett 
nyaralásból.

Dr. Csiky László 
orvos-mûvész: 
– Nem szeretem haszon-
talanul lógatni a lábam, 
nyaralás közben is igyek-
szem valamit tenni-venni. 
Az idén különleges nya-
ram volt, mert Kínában 
jártam, ahol heteket tölt-
hettem, s ezalatt még 
szobrászkodásra is jutott 

idő. Megalkottam a Táncoló juhász címû szob-
romat, amelyet az egyik városban ki is állítottak. 
Így sikerült a pihenést összekötni kedvenc hob-
bimmal…

Szóka Júlia 
énekmûvész: 
– Bennünket is megtré-
fált a szeszélyes időjárás, 
amely kicsit szétszabdalta 
a balatoni nyaralásunkat. 
A tanítás kezdete előtt 
igyekeztünk még Ádám 
fiammal a nagy kánikulá-
ban visszamenni néhány 
napra a Balatonra, és a 

párom parasztházába, ahol kikapcsolódhattunk. Az 
idén időjárástól függetlenül volt lekötött utazásunk 
is, az egyik nosztalgiavonattal Erdélybe, a másik 
busszal a Baltikumba, mindkettő nagy élmény volt.

50 éves a VMG
A 2011/12-es tanévben lesz a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
50. jubileumi évfordulója.
Ebből az alkalomból rendez-
vénysorozatra, iskolatörténeti 
kiállításra és évkönyvkiadására 
készülünk.

Kedves egykori diákjaink!

Akik szívesen hozzájárulnának 
bármilyen dokumentummal 
vagy egyéb segítséggel a méltó 
ünnepléshez, kérjük, jelezzék 
az mdizseri@gmail.com e-mail 
címen!

Az érdi Környezetvédő Egyesület 
2011-ben meghirdeti a Virágos Érd, 
virágzó kertek, utcák mozgalmat 
a Szent István-terv keretében. 

Az előző években létrejött 
Virágos Érd ötletét felkarolva és 
kicsit továbbgondolva indítjuk 
útjára a felhívásunkat, arra gon-
dolva, hogy ne csak a kertünket 
ápoljuk, hanem az utcát, teret, 
lakóhelyünk környezetét is.

Kérjük, jelentkezzenek olyan 
lakóközösségek, utcák, magán-
személyek 2011. szeptember 
15-ig az avarosvedo@freemail.
hu e-mail címen, akik vállalják, 
hogy rendben tartják a hozzá-
juk közel álló teret, utcát, kertet. 
Szeptember 15-től október 15-ig a 
Környezetvédő Egyesület tagjai és 
az általunk felkért szakemberek 
zsûrizni fogják a pályázók által 
gondozott területeket, és októ-
ber 21-én, a Földünkért világnap 
alkalmából eredményt hirdetünk, 
a legszebb kertekről, utcákról, 
terekről készült képekből kiállí-
tást szervezünk.

A legszebb, legrendezetebb 
területek gondozóit jutalmazzuk, 
hogy mivel, az még meglepetés, 
hiszen várjuk gazdaboltok, virág-
kertészetek és más vállalkozók 
felajánlásait is.

Mienk itt a tér, varázsoljuk virá-
gossá, élhetővé!

Virágos Érd, virágzó kertek, utcák
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