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San Diegóba mennek az érdiek
Tizennyolc nemzeti válogatott,
a világ legokosabb ifjú földrajztudósai találkoznak 2007.
augusztus 5-e és 10-e között a
kaliforniai San Diegóban, hogy
részt vegyenek a SeaWorld
területén megrendezésre kerülô 8. National Geographic
Földrajzi Világversenyen.
Magyarország elôször 2001ben vett részt ezen a megmérettetésen; ekkor érte el a legjobb, harmadik helyezést a magyar csapat.

A magyarországi csapat tagjai: Bosits Etele, Lánczi Péter és Bella Gábor

Bálint Edit

Noha már korábban többször is bejutottak a világversenyre, az iskola
történetében most fordult elô
elôször, hogy az érdi Vörösmarty
Gimnáziumból ketten is képviselik
hazánkat a kétévenként szervezett,
National Geographic Földrajzi
Világversenyen. A kilencedikes Bosits

Etele elsô, a tizedikes Bella Gábor
második helyezést szerzett az ország
legrangosabb, Lóczy Lajos földrajzverseny országos döntôjében. Bakos
Mária tanárnô diákjainak azt a kiváltságot is jelenti, hogy a háromtagú
csapatban Magyarországot képviselik
a kaliforniai San Diegóban augusztusban tartandó világversenyen. A
Lóczy-verseny érdi gimnazistáinak
további eredményei: Madocsai
Kinga hatodik és Esze Viktória a

Családi kerekezés
a Kakukk-hegyre

A szemerkélô esô ellenére 37-en vágtak neki május 12-én, hogy felkerekezzenek a
nemrégiben országosan védett területnek nyilvánított Kakukk-hegyre. A csapat
elsô állomása a Százhalombattai Régészeti Park volt, majd megálltak a Sánchegyen, ahol Kiss Gyöngyi, a Terra Mater kör vezetôje mesélt Érd természeti
értékeirôl, védett növényeirôl és madarairól.
A Kakukk-hegyrôl délután fél 1-kor értek vissza a gyerekek és a felnôttek, akik
állítják: még a Nap is kisütött a kedvükért. (Info és fotó: Süléné Lukács Márta)

(fotó: National Geographic Magyarország)

tizenkettedik helyezésért tanulmányi
utat nyertek.
Az ezt megelôzô, Less Nándor Földrajzversenyen Weiler Dorottya
(Szilasné Mészáros Judit tanítványa)
negyedik, Esze Viktória ötödik, Koós
Jonathán hatodik, Rumsauer Gábor
hetedik, Bacsóka Róbert pedig tizenharmadik lett. Úgy tûnik, földrajzban
verhetetlenek az érdi gimnazisták.
Gratulálunk!

Gyermekmegôrzés
helyett
Mi legyen a gyerekekkel, ha kitör
a vakáció? Egyetlen munkahelyen
sem fogadják túl nagy örömmel a
szomszéd
asztalnál
elôbb
békésen, majd egyre békétlenebbül firkálgató kicsiket vagy a
látványosan unatkozó nagyobb
csemetéket. Az se nagy kaland, ha
a kölöknek továbbra is be kell járnia a suliba vagy a négy fal közé
van zárva. A kaland az idén is a
sporttábor, amely június 25-étôl
négy
turnusban
várja
a
gyerekeket. A srácok választhatnak barlangászatot, lovaglást,
teniszezhetnek, úszhatnak, új labdajátékokkal ismerkedhetnek. A
jó levegô és a sok mozgás mellett
természetesen finom falatokra is
számíthatnak – amelyeket maguk
választhatnak – az érdligeti kempingben. Reiter Vivien a tábor
egyik
szervezôje
elmondta:
céljuk, hogy a gyerekek a választott sportágból technikai alapokra
tegyenek szert, ám végsô soron a
legfontosabb, hogy jól érezzék
magukat.
Már csak föl kell kelteni ôket.

Féláron a
Popstrandon
Minden érdi lakcímmel rendelkezô
polgár idén nyáron féláron látogathatja az Agárdi Popstrand koncertjeit –
errôl
állapodott
meg
T. Mészáros András polgármester és
Turbók János, a Popstrand fôrendezôje.
A közös sajtótájékoztatón T. Mészáros András örömét fejezte ki, hogy
az érdiek számára kedvezô megállapodást sikerült kötni. Mint mondta:
bízik abban, hogy az együttmûködés
a város és az Agárdi Popstrand
között hosszú távú lesz, Turbók
János pedig a városvezetés kezdeményezôkészségét méltatta. A
Popstrand sztárelôadókkal várja a
zenekedvelô
érdieket,
akik
személyigazolványuk felmutatásával
ötven százalékos(!) kedvezménnyel
látogathatják a programokat. Az
Agárdi Popstrandon idén nyáron
mások mellett fellép majd a
Tankcsapda, az R-Go, Ákos, az Edda,
az Irigy Hónaljmirigy, Demjén Ferenc
és a Benkó Dixieland Band.

NYÁRI KIS VIRÁGKÖTÉSZETI
TANFOLYAM indul kezdôk számára. A foglalkozások június,
július hónapban lesznek, keddi
napokon. További információk
és jelentkezés máj. 31-ig
Menyhártné Bokros Ibolya
virágkötômesternél, a 30/2388840-es telefonszámon.

Maradt a remény

Lapzártánkig újabb két bajnoki találkozót játszott le a Pest Megyei I. osztályú
felnôtt labdarúgó-bajnokságban szereplô Érdi VSE csapata. Elôbb Bagra látogattak el a Di-Fer Kft.-tôl kapott szép zöld mezben az érdiek. A kirándulás balul
sikerült, mert súlyos vereséggel, hat kapott góllal ütöttek ki bennünket. Aztán
jött a 25-ik forduló, ahol a Felsôpakony-Ergofer jött az Ercsi útra. Ez a meccs sem
kezdôdött valami jól, mert a vendégek szereztek gólt, de végül ismét jött
Hegedûs, és két góljával sikerült fordítani: 2:1 –re nyert az Érdi VSE, így megmaradt a remény, hogy a csapat bennmarad a megyei egyben.

