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 Addig jár a korsó a kútra, amíg 
az el nem kopik, tönkre nem 
megy. Mármint a kút, ugyanis 
az érdi kút így járt az évtizedek, 
sőt, évszázadok alatt. Azóta 
szolgálja az ófaluiakat gyógyító 
vizével, így igazán ráfér már 
egy kis csinosítás, hogy még 
nagyobb kedvvel vigyük hírét. 
Ha nem megy teljesen állami 
támogatásból, próbáljuk meg 
önerőből, mert megéri – szebb 
kútból jobb merni. A Mona 
Lisa-Grácia együttes producere, 
Bodrogi Lívia szívén viseli a kút 

sorsát, annál is inkább, mert 
családja rendszeres fogyasztója 
ennek a víznek. 

– Ez egy kitûnő víz, sokféle 
betegségre hasznos, minden-
képp nagyobb megbecsülést, 
hírverést érdemelne – nyilatkoz-
ta lapunknak, és elhatározta, 
megszervezi kis zenész csapa-
tával a jótékonysági koncertet. 

Március utolsó napjára össze 
is jött a rendezvény a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központban, 
ahol jó félház volt, ami nem 
kis szó, mert Érden szokat-
lan ára volt a belépésnek: 5-10 
ezer forint! Ennyiért egy remek 
koncert, a szünetben a helyi 
neves borászoknak köszönhe-
tően pedig kitûnő bor járt – és 
később majd egy szép kút is. 
Ebben partner volt az önkor-
mányzat is. T. Mészáros András 
polgármester így köszöntötte a 
nézőket az este:

– Köszönöm a zenészeknek, 
az ötletadónak, hogy ezzel a 

Csaknem egymillió forint jött össze az estén 

Mona Lisa- és Grácia-koncert  

az ófalui kútért
Az ófalui artézi kút felújítása, megszépítése szép, illet-
ve jó úton halad. Csoda ez, amikor szépségek fogtak 
össze egy legendás szépség „gyûjtõneve” alatt? A 
népszerû Mona Lisa együttes március végi érdi jóté-
konysági koncertje – többszörösen is – igen hasznos 
volt, mert az esztétikai és a zenei élményen túl pénzt 
is hozott a házhoz, azaz a kúthoz…

is kiemelte, akinek köszönettel 
tartoznak a támogatásért. 

Klasszikusok poposítva és 
kész a siker – de remélhetően 
majd a kút is készen lesz, minél 
hamarabb. A szervező-ötletgaz-
da Bodrogi Lívia is elégedett 
volt a csaknem egymillió forint 
bevétellel, ezzel ugyanis a kez-
deti lépések már megtehetők. 
De ne felejtsük ki partnereit, a 
lányokon kívül két zenésztársát 
sem, Molnár Laciszt és Holló 
Józsefet. Látszik rajtuk, hogy ők 
is szeretik az érdi vizet…

 Temesi László 

koncerttel a kezdő lépéseket 
megtehetjük egy ófaluhoz méltó 
kút megépítéséhez. Ez kapuja 
is lehet ennek a városrésznek, 
amelyen reményeink szerint 
sok turista fog „áthaladni”, 
hogy megismerje az itteni érté-
keket. Mert láthatóan fejlődik 
a településnek ez a része: épül-
szépül a pincesor, a borászok 
mindent megtesznek érte, hogy 
idecsalogassák a vendégeket. 
Biztos vagyok benne, hogy az 
itt befolyt pénzből hamarosan 
megkezdhetjük a kút terveinek 

elkészítését, és akkor már nem 
kell sokat várni az építkezésre 
sem… 

Ezt követően a Mona Lisa-
Grácia női csapat hegedûvel, 
énekkel híres klasszikus sláge-
reket játszott egy-egy órában, 
közte a szünetben pedig a 
Pincetulajdonosok Egyesülete 
látta vendégül a nézőket, akik 
így a második részre ha lehet, 
még jobb kedvvel ültek be. 
Ígéretéhez híven eljött az ismert 
médiaszereplő, Nagy Alekosz 
is, aki barátnőjével élvezte 
végig a nívós koncertet. Megint 
elmondta lapunknak: Ófalu, a 
termálfürdő gyerekkora óta a 
kedvenc helye, sokat biciklizett, 
kirándult itt, sőt, udvarolt is 
ide, ahol ma is élnek barátai. 
A fürdőbe is sokat jár, és a vizet 
is rendszeresen issza, örömmel 
jött segíteni. 

– Úgy gondolom ez a kút és 
a vize nagyobb megbecsülést, 
hírverést érdemelne és szebb 
környezetet is, ami méltó 
értékéhez – mondta a koncert 
végén Antunovits Antal képvi-
selőnek, akinek megígérte: sze-
rény összeggel, de támogatja az 
építést. Ófalu képviselője pedig 
örül minden támogatásnak és 
azt üzente az Érdi Újságon 
keresztül is; ha nem tudott sok 
ófalui eljönni a jótékonysági 
mûsorra, az önkormányzat-
nál az elkövetkezendő napok-
ban, hetekben is lehet kisebb-
nagyobb összeget elhelyezni a 
cél érdekében, mert „minden 
fillérre, összefogásra szükség 
van!” Az önkormányzat mel-
lett a Szent Mihály alapítványt 

Rangos zenéhez illõ rangos borok kóstolója a szünetben
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Amikor a segítõk összefognak: Nagy Alekosz és Antunovits Antal

Színpadon a szereplõk és közremûködõk, a kép jobb oldalán Bodrogi Lívia

Április 22.  
a Föld Napja

Meghívó
Az Érd-Kom Kft., Érd Város Önkormányzata,  

a FIDESZ Zöld Tagozata 
és az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 
a Föld Napja alkalmából 
megrendezésre kerülő

szelektív hulladékgyűjtési  
road show programra.

A szelektív hulladékgyűjtési road show 
interaktív oktatóeszközök segítségével,  

játékos feladatokkal 
mutatja be a csomagolási eredetű hulladékok

 gyűjtésének, szétválogatásának,  
valamint hasznosításának

 folyamatait és gyakorlatát. 

A rendezvény elsősorban a 7-12 éves korosztály 
érdeklődésére tart számot.

(Egy osztály 45-60 percet tölt  
a játékok megismerésével.) 

Helyszín:
Érd, Főtér

Idõpont:
2012. április 20., péntek 9-16 óra

„A Nashwan találmány egy fantasztikus találmány. Fény 
az alagút végén!!! További sok sikert kívánok!”

„Lábikra görcs és nehéz járás miatt jöttem erre a kezelés-
re. Egy idő után a kezelés hatására ezek a problémák meg-
szűntek. Örülök, hogy eljöttem erre a kezelésre. Máskor is 
igénybe fogom venni.”






