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Mint írtuk, a jó célért március 31-
én a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban koncertezik a 
külföldön is igen népszerû 
Mona Lisa-Grácia női csapat 
hegedûvel, énekkel híres sláge-
reket játszva, ami már önmagá-
ban is nagy élmény lesz, de még 
nagyobb élményt jelent majd, ha 
a befolyt összegből látjuk meg-
újulni az emlegetett gyógyító 

csodakutat, amely matuzsálemi 
kora miatt is – legalább százéves 
– szintén rászorul a „gyógyítás-
ra”. A jótékony előadás ötlet-
gazdája Bodrogi Lívia, Érden élő 
producer, aki nagy híve az érdi 
lúgos víznek. Mint cikkünk után 
kiderült, a szintén érdi Alekosz 
is a híve, akit a Való Világ koráb-
bi győzteseként kapott fel a 
média, és nem telik el nap, hogy 

valamelyik bulvárlap ne számol-
na be szinte minden mozdula-
táról. S ez jó lehet kutunknak 
is… Találkozásunkkor meg is 
fogalmaztam a népszerû celeb-
nek: nem hittem volna, hogy 
komolyabb dolgok is érdeklik, 
mikor mindig az élet könnyebb, 
napsütéses oldaláról tûnik fel 
a képernyőn, újsághasábokon 
többnyire egy szép nő olda-
lán, luxuskocsiban vagy partin. 
A következő magyarázatot adta 
erre:

– Évtizedek óta itt élek, 
semmi pénzért nem hagynám 
el hosszabb időre Érdet, pedig 
a szerepléseim nagy része a 
fővároshoz köt. Ófalu, a termál-
fürdő gyerekkorom óta a ked-
venc helyem. Sokat bicikliztem, 
kirándultam itt, sőt, udvaroltam 
ide, ahol ma is élnek barátaim. 
A fürdőbe is sokat jártam, de 
most is igyekszem hetente leg-
alább egyszer itt lubickolni, sza-
unázni és most már budapesti 
barátnőmmel is megszerettet-
tem a helyet. A vizet is rendsze-
resen issza a családunk, mert 
tudjuk, hogy sokféle nyavalyára 

hasznos. Szerencsére nekem 
kutya bajom, de azért nem árt 
megelőzésre is fogyasztani. Úgy 
gondolom, ez a kút és a vize 
nagyobb megbecsülést, hírve-
rést érdemelne és szebb környe-
zetet is, ami méltó az értékéhez. 
Én is azt vallom, mint a jóté-
kony koncert ötletgazdája, hogy 
a kút fölé mindenképp kellene 
egy tető. Tudjuk a felújítás, a 
környezet megszépítése nem 
kis összegbe kerül, de megérné, 
mert ez a víz mindenképp töb-
bet érdemel…

Másik meglepetésemnek is 
hangot adok; ezek szerint olvas-
sa az Érdi Újságot.

– Hogyne, nemcsak bulvár-
lapok léteznek – válaszolta. 
– Amikor vagyonőrként dolgoz-
tam, mindig a munkahelyemen 
olvastam, és erről a szokásomról 
most sem mondtam le, odahaza 
pedig alig várom, hogy meg-
kapjam. Egyébként a Mona Lisa 
jótékonysági koncertre elsőként 
apám hívta fel a figyelmem, és 
rögtön elhatároztam, hogy min-
den tőlem telhetőt megteszek 
a kútért.

– Mire gondol konkrétan?
– Például, ahol lehet kam-

pányolok érte, akár országos 
médiában is, hátha mások-
nak, cégeknek is megéri tenni 
érte valamit, illetve áldozni 
rá. Szívesen adnék én is egy 
koncertet a kútért, igaz, én a 
mulatósabb mûfajt ûzöm, más-
fél évtizedig lagzikban muzsi-
káltam, énekeltem. Egy biztos, 
március 31-én ott akarok lenni a 
Szepes Mûvelődési Központban 
megtartott színvonalas előadá-
son!

Végezetül még arra voltam 
kíváncsi Alekosztól, nézte-e 
a most véget ért Való Világot? 
Válasza meglepett: 

– Az elején még csak-csak 
belenéztem, de annyi volt benne 
a trágárság, hogy nem bírtam 
tovább hallgatni és inkább más-
hová kapcsoltam. Szeretem a 
természeti filmeket, és a jó víg-
játékokat is.

Meg persze a koncertfilmeket, 
koncerteket. Ezért (is) jön majd 
szívesen Alekosz a hónap utolsó 
napján a Mona Lisa látványos 
mûsorára, de persze másoknak 
is érdemes lesz eljönniük a jó 
célért és egy remek szórakozá-
sért, hiszen magyar és világslá-
gerekből, színpompás színpad-
képből és jó hangulatból nem 
lesz hiány ezen az estén!

 Temesi László

Az ismert celeb ott lesz a Mona Lisa érdi koncertjén

Az ófalui kút megszépítéséért 

kampányol Alekosz
Közügy  lett  az  ófalui  kút  felújítása,  illetve  megszépítése.  A  népszerû  Mona  Lisa 
együttes március végi érdi jótékonysági koncertjérõl a múlt hónap végén írtunk itt, 
az Érdi Újságban, és ennek nyomán többen jelezték: szívesen tennének az értékes 
vizet  adó  kútért.  Sõt,  egy  országosan  ismert  médiaszemélyiség,  akit  a  köznyelv 
celebként becéz – becsületes neve Nagy Alekosz –, cikkünk nyomán megkereste 
szerkesztõségünket, hogy õ is szívesen tenne valamit kedvenc városrészének kin-
cséért…

Barátnõjével, Bettinával is megszerettette az érdi vizet

Alekosz a kútnál mesélt elképzeléseirõl
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Egyre több utcában kezdték újra 
a csatornaépítést. Akit érdekel, 
hogy mely csatornaszakaszo-
kon kezdték el a tavaszias idő-
járási viszonyokra tekintettel a 
munkát, a www.erdicsatorna-
zas.hu honlapon naprakészen 
tájékozódhat. Ugyanitt található 
meg a belső hálózat tervezésére 
és átvételére jogosult mérnö-
kök listája, valamint praktikus 
útmutatók a házi szennyvízhá-
lózat elkészíttetéséhez. 

*

Hamarosan indul az Alsóvölgyi 
úton is a csatornaépítés. Tavaly 
megépült a tervezett szennyvíz-
csatorna-mennyiség 10%-a, de 
eddig csak a mellékutcákban 
dolgoztak. Hamarosan a forgal-
masabb utak is sorra kerülnek, 
ezért érdemes készülni rá azok-
nak is, akik nem közvetlenül az 
adott utcában laknak.

Az első ilyen szakasz az 
Alsóvölgyi úton lesz, ide sok 
érdligeti utcából érkeznek az 
ott lakók. Ezt követően hete-

ken belül sorra kerülhetnek a 
Szent István utca és a Tárnoki 
út egyes szakaszai is. Az építők 
az építéssel közvetlenül érintett 
lakókat szórólapon értesítik, de 
érdemes lesz a következő hóna-
pokban előre tájékozódni, hogy 
lehet-e a szokott útvonalakon 
közlekedni!

*

Áprilisban érkeznek az újabb 
fél évre a csekkek. Õsszel pos-
tázta a Csatornamû Társulat a 
márciusig elegendő havi pos-
tai befizetéshez a csekkeket. 
A következő időszakara április 
hónap folyamán fognak megér-
kezni. Kérjük, hogy aki a továb-
biakban nem postai úton kíván 
fizetni, hanem a sokkal kényel-
mesebb és olcsóbb banki átuta-
lást vagy csoportos beszedést 
választja, jelezze ezt a Társulat 
ügyfélszolgálati irodáján!

Simó Károly
elnökhelyettes

Érdi Csatornamû Társulat

Társulati hírek

Hamarosan kezdõdik a sok érdligeti által használt, rendkívül szûk 
Alsóvölgyi utca csatornázása  


