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Felhívás
a „Közlekedik a család” vetélkedő

Pest megyei döntőjére
2012. június 9. ÉRD

Az ORFK- Országos Balesetmegelőzési Bizottság idén ünnepli 
megalakulásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból a 2012. 
évre meghirdeti a „Közlekedik a család” közlekedésbiztonsági 
vetélkedősorozatot. 

A vetélkedő célja, hogy a „közlekedő társadalom” – gyalo-
gos, kerékpáros, járművezető, utas, gyermek és felnőtt egyaránt 
– figyelmét felhívják a balesetmentes és biztonságos közleke-
dés fontosságára. A programsorozat középpontjában a család áll. 
A balesetmegelőzési bizottságok a Magyar Autóklubbal karöltve 
szeretnék kihangsúlyozni, mennyire fontos családon belül is (már 
kisgyerek kortól) a helyes közlekedésre nevelés, a szülők példamu-
tató magatartása.

A vetélkedősorozat megyei döntőjét a Pest Megyei Baleset-meg-
előzési Bizottság a Magyar Autóklubbal együttműködve

2012. június 09-én, 10.00-17.00 óra között  
Érden rendezi meg

a TESCO áruház parkolójában egy közlekedésbiztonsági nap kere-
tén belül. A helyszínre a Magyar Autóklub egy mobil baleset-meg-
előzési kamionnal települ ki. A gépjárművezetők KRESZ-feladatlap 
kitöltésével, valamint mobil vezetéstechnikai pálya teljesítésével 
gyakorlati tudásukról adhatnak számot. 

A gyermekek részére lehetőség nyílik kerékpáros-tesztlap 
megoldására, ügyességi pálya kipróbálására is. A Pest Megyei 
Kormányhivatal közlekedési felügyelősége mobil műszaki állomást 
telepít ki a helyszínre, ezen kívül egyéb programok is szórakoztat-
ják a nyílt napra kilátogatókat (borulásszimulátor, „Fékezd magad” 
program gyerekeknek, részeg szemüvegek stb.) 

A programokon bárki ingyenesen részt vehet. A versenyre olyan 
4 fős család nevezhet, ahol legalább az egyik szülő rendelkezik 
érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, valamint a 2 verseny-
ző gyermek 6 és 18 év közötti. További részvételi feltétel, hogy a 
családból a gyermekeknek 1 kerékpáros-tesztlapot, felnőtteknek 
„B” kategóriás tesztet kell kitölteni, valamint 1-1 főnek kerékpáros 
ügyességi és személygépkocsi-vezetéstechnikai pályát is kell telje-
síteni. 

A nap folyamán a jelentkező családok elméleti és gyakorlati 
tudásának mérése folyamatosan zajlik. A legjobbnak bizonyuló 
családot írásban értesítjük. Ők képviselik megyénket a 2012. októ-
berében Zsámbék mellett megrendezésre kerülő országos döntőn. 
A megyei, valamint az országos versenyen résztvevő családok érté-
kes nyereményekkel, tárgyjutalmakkal térhetnek haza. (Wellness 
üdülések, Magyar Autóklub Jubileumi kártya, benzinutalvány, 
vezetéstechnikai tanfolyamon kedvezményes részvétel). 

Minden érdeklődő családot szeretettel  
várunk rendezvényünkre!

Most hétvégén, május 25–26–27-én 
és júniusban is több alkalommal 
látható a Borban a vigasz…! Lo-
vagrendi Operett Gála – mely feb-
ruári bemutatója óta nagy sikernek 
örvend – a Budapesti Operettszín-
házban. Ezúttal is lesz borlovag-
avatás, illetve ingyenes borkóstoló, 
melyet Magyarország különbözõ 
borvidékeirõl érkezõ kiváló borá-
szok biztosítanak. Látványos dísz-
letek és jelmezek, valódi zenei 
csemegék – elsõsorban a szõlõrõl, 
borról, szüretrõl szóló operaáriák, 
operettrészletek, megannyi nép-
szerû sláger, no meg szellemes je-
lenetek kapnak helyet a program-
ban, olyan kiváló komponisták, 
mint Kálmán Imre, Huszka Jenõ, 
Johann Strauss, Kodály Zoltán, 
Eisemann Mihály, Ábrahám Pál, 
Fényes Szabolcs, Jacobi Viktor és 
Zerkovitz Béla szerzeményei.

Oszvald Marika, a gála egyik 
szereplõje gödöllõi otthonában 
termeszt szõlõt, ehhez fûzõdik 
egy nagyon kellemes élménye. 
„Amikor az elsõ termést leszüre-

teltük, öt liter fehér bor készült 
belõle, melyet üvegpalackba tet-
tünk, parafa dugóval és viasszal 
lezártunk. Tizenhat évvel késõbb, 
egy családi esemény alkalmával 
bontottuk ki az üveget, és minden-
kinek a legnagyobb örömére cso-
dálatos íze volt a bornak, így bol-
dogan elfogyasztottuk.” Kerényi 
Miklós Mátét, aki mûsorvezetõje 
is a programnak, az egyik alka-
lommal már borlovaggá avatták, s 
mindig nagyon várja az elõadást, 
mert „A magyar borok ugyanúgy 
hozzátartoznak a jókedvhez, mint 
a hungarikumnak számító magyar 
operettek. Nagy örömmel tölt el, 
hogy ebben a gálában szerepelhe-
tek, mert élvezem a közönséget 
rabul ejteni. A Hungarikum Szö-
vetség is támogatja ezt a mûsort, 
amelyrõl a nézõk mindig fel-
hõtlenül boldogan távoznak.” ▲

Ismét boros vigadalom az Operettben!

Faragó András, Oszvald Marika 
és Peller Károly

Meghívó
A hetedik Spartacus NYÍLT VÁROSI Családi Sportnapra

Helyszín: Batthyány Általános Iskola /Faház/ 
Időpont: 2012. június 3., vasárnap
Rendező és főszervező: 
Érdi Spartacus SC és Szakosztályai,  Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
Batthyány Általános Iskola, Érdi Birkózókért Alapítvány, Bedőházy ABC, Lelkes 
szülők
Résztvevők: 
Az Érdi Spartacus SC tagjai, családjai, és mindenki, aki kíváncsi a birkózásra, 
sumora, és a grapplingra, mozogni szeretne és részt venni programjainkon, egy 
egészséges, vidám napot eltölteni az érdi birkózócsaládban.

Program
8 órától  Ebéd előkészítés Barta Sándor, Sárosi János, Kovács János (buszos) 
9 órától  Gyülekezés, ébresztő mozgás
9.30 órától  Focibajnokság. Szervező: Büki Sarolta és Berta János
10 órától Családi versenyek. Szervező: Vejki Tamás
10.30-tól Íjászat kipróbálása.  Szervező: Pécz Imre
10 – 11-ig  Női torna. Zsírégető, alakformáló aerobik. Tornavezető: Véghné Pászli 

Tünde
10 – 11-ig   Próbáld ki a birkózást /korra és nemre való tekintet nélkül, szőnyegen 

Szervező: Südi Gábor
10.30-tól  Pingpongverseny /ütőt, labdát mindenki hozzon magával/. 

Szervező: ifj. Tar Mihály, Dénes Krisztina
10.30-tól Ultiverseny. Szervező: Metzl János

11 – 12-ig   Próbáld ki a sumot, mawasiban, sumo küzdőtéren! Szervező: Kovács 
János

12.30  Ünnepélyes megnyitó és előkóstolás, zsűrizés: T. Mészáros 
András polgármester, Rozgonyi János igazgató, Zsirkai László Érdi 
Létesítmény Üzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója, Macsotay Tibor, az 
érdi polgárőrség vezetője.

13 órától   Ebéd: Bográcsgulyás-kóstoló, Kati Mami Sütödéje frissen sült házi 
cipójával (Azoknak, akik a május 28.-i határidőig jelentkeznek). 
Mindenki hozzon magával tányért, evőeszközt, toroköblítő folyadé-
kot.

14 órától  Próbáld ki a grapplinget! Szervező: Lemák Diána
14 órától Foci (folytatás)
14.30-tól  Ultiverseny II. forduló
14.30-tól  Römiverseny. Szervező: Metzl Jánosné Rita
15.30-tól  Női torna, ismételjük meg, azoknak, akik kimaradtak. Zsírégető, alak-

formáló aerobik. Tornavezető: Véghné Pászli Tünde

A Családi Sportnapra a részvételi szándékot kérjük jelezni Tar Mihálynak  
a 06-20-9419-618-as telefonszámon!

Jelentkezési határidő: május 28.

Várjuk az érdi sportolni vágyókat és sportbarátainkat.

Az Érdi Spartacus SC vezetői, a támogatók és a szervezők nevében 
 Tar Mihály elnök

„Adj vért és ments  
meg három életet!”
A Magyar Vöröskereszt véradást tart  

Érden a Művelődési Központban 
2012. május 25-én (pénteken)  

10 és 18 óra között.    

Önt is várjuk a véradók táborába!

Személyi igazolványát, lakcím- és TAJ kártyáját 
feltétlenül hozza magával!

információk

Elköltöztünk!
Értesítjük a Tisztelt 

Olvasókat, hogy
szerkesztőségünk  

eddigi helyéről  
elköltözött,
postai címe  

megváltozott.

Az Érdi Újság
szerkesztőségének  

új címe:
2030 Érd, Budai út 24.

Városi Gyermeknap 
2012. június. 3-án, 15 órától, az

Ága–Boga NÉE és az Ifiklub szervezésében a Földrajzi Múzeum kertjében :

– 15 órától bábelőadás: A szeretetre vágyó süni
– motoros és rendőrautó-bemutató
– arcfestés, ügyességi játékok
– kézműveskedés, családi kvíz
– és sok izgalmas ingyenes programmal várjuk a gyerekeket

Calvin College Fúvós Együttes 
Kisfaludy for you

Jótékonysági koncert, a nagycsaládos fiatalokért, 18.30-tól. Belépőjegy: 1000 Ft.
Jegyeket a Szepes Gyula Művelődési Házban, illetve a 06-70-3199710 tel.sz. lehet vásárolni.

 Az est fővédnöke: T. Mészáros András
 Érd Megyei Jogú Város polgármestere

Házigazda: Dr. Csókay András idegsebész

 Téka együttes táncháza   
20 órától  ingyenes


