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Munkácsy  
és a Mercedes
Július 14-ig még megtekint-
hetők a Városi Galériában az 
Ez van! címmel meghirdetett 
országos karikatúrapályázatra 
beküldött és kiállított mûvek. 
Az Érdi Újság által odaítélt há-
rom különdíj egyikét Halász 
Géza kapta sajátos technikával 
létrehozott munkájáért. Ez az 
alkotás semmiképp nem minő-
síthető klasszikus értelemben 
vett karikatúrának, hiszen Mun-
kácsy Mihály egyik legismer-
tebb képét ötvözte a szerző egy 
mai rajzzal. Látványos az ellen-
tét, természetesen, témában is, 
stílusban is, de végül is ezzel 
a szándékolt meghökkentéssel 
éri el a kívánt hatást a szerző. 
Mert mit is látunk? Jönnek a 
magyarok, gyülekeznek, még-

pedig a lehető leghagyomá-
nyosabb módon, ahogy annak 
idején jöhettek, a honfoglalás 
korának megfelelő ruházatban, 
felszereltséggel, lovakkal – és 
ebbe az „idillbe”, ha nem is rob-
ban, de gördül bele egy „kecske-
méti” Mercedes. Hogy kerül ez 

ide? Magyarjaink nem nagyon 
csodálkoznak, legfeljebb némi 
meglepődés munkál bennük, de 
semmiképp sem ájulnak el a 
több századdal későbbi techni-
ka láttán. Ha itt van, hát itt van, 
majd foglalkozunk vele. Ha a 
sors így hozta, akkor gyártani 

fogjuk, semmi gond nem lesz 
itt, megoldottunk már ennél 
nehezebb feladatokat is. Igaz, 
vállunkat még kacagány takarja, 
fejünkön hagyományos süveg 
díszeleg, de találékonyak, talp-
raesettek és ötletesek vagyunk, 
úgyhogy menni fog. (bog)

Június nyolcadika és július else-
je között a város apraja-nagyja 
együtt nézhette és drukkolhatta 
végig a labdarúgó Európa-baj-

nokság mérkőzéseit. A Szurkolj 
velünk! elnevezésû városi ren-
dezvény keretében majd egy 
hónapig a Főtéren felállított óri-
áskivetítő előtt izgulhattak ked-
venc csapatukért a helyiek.

Ahogy egyre izgalmasabbá 
váltak a mérkőzések, úgy csá-
bultak el még többen és többen 
egy kis közös szurkolásra. Az 
Európa-bajnokság vége köze-
ledtével kisebb-nagyobb társa-
ságok, már ránézésre is százas 
nagyságrendben izgulták végig 
a félidőket. Laikus látogatókból 
is akadt bőven, őket feltehetően 
a társaság, a közösségi élmény 
vonzotta.

Július elsején, a döntő napján 
már kora este gyülekeztek a foci 
iránt érdeklődők. Az érkezők 
akár személyre szóló asztal mel-
lett figyelhették a spanyol–olasz 
döntő alakulását. A szervezők 
tippversenyt is hirdettek, mely-
nek nyereményei között egy 
Eb-s focilabda is szerepelt. 
A helyszínen adva volt minden, 
ami a szurkoláshoz elengedhe-
tetlen: a hûsítő sörök mellett jól 
fogyott a bor, a fröccs és a sült 
krumpli is.

Az elképesztő hangulat a 
mérkőzés alatt csak fokozódott. 
A kivetítő előtt tolongtak az 
emberek. A két döntős csapat 
minden megmozdulását harsá-
nyan kommentálta a lelkes néző-
közönség. A drukkerek és ellen-
drukkerek is jól szórakoztak, 
élvezték az európai futballnagy-
hatalmak csatáját. Végül viszont 
csak az egyik fél, a spanyol válo-
gatott szurkolói térhettek haza 
nagy ünneplés közepette.

A program célja nem volt, 
nem is lehetett más az érdiek 
számára, mint olyan közösség-
építő lehetőség megteremté-
se, amelynek keretében lehe-
tőségük van egymással szóba 
állni, ismerkedni, barátkozni, 
közösen örülni kedvenc csapa-
tuk győzelmének. Ezért is lett 
a rendezvény címe: „Szurkolj 
velünk!”

– Amit e rendezvénnyel üzen-
ni akartunk, az nem más, mint 
hogy Érdnek lett végre egy 
igazi Főtere, ahol a lüktető, élő 
közösségi felületen a helyiek 
a programok és szolgáltatások 
által egymással is gyakrabban 
találkozhatnak méltó körülmé-
nyek között – mondta lapunk-
nak Csengeri Attila, a 2030 
Egyesület alelnöke, hozzátéve, 
hogy a nyári olimpiai játékok 
idején szintén hasonló közössé-
gi programmal készülnek.

 Kovács Renáta

Igazi közösségi szurkolás

Foci-Eb a Fõtéren
Június nyolcadika óta a város Fõterén felállított 
óriáskivetítõn kísérhették figyelemmel az érdeklõdõk 
az Európa-bajnokság mérkõzéseit. Múlt vasárnap, 
mikor a döntõ mérkõzést rendezték, focidrukkerek és 
hozzátartozóik tucatjai gyûltek össze, és izgulták közö-
sen végig a mindent eldöntõ találkozót.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
valamint több kisebb-nagyobb cég és 
szervezet is csatlakozott, és támogatta a 
programot. Név szerint: Érdi Vigadó, Érdi 
Galéria, Bradzo-Ép Kft., Green Hope – 
Zöld Remény Alapítvány, Lilla-Fit Stúdió, 
Euronics, Tesco, Big Mix Plusz Kft., Érdi 
Motoros Egyesület és még sokan mások, 
akik nevük feltüntetése nélkül is sokat 
segítettek, hogy Érd valóban egy igazi 
közösségé váljon.

helyi társadalom
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