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Gádorfood kft.
Társkeresõ és programszervezõ Iroda

2030 Érd, Túr u. 6.
T.: 06-23/390-432

gadorklub@gadorklub.hu

Másoló és Biztosító Iroda
(kis TOTAL kút mögött)

2030 Érd, Bajcsy Zs. u. 119.
Nyitva: H-Cs: 9-17, P: 9-16 óráig

T./F.: 06-23/371-485, 06-30/508-1772
kiseskis@t-online.hu

Meglepetés Ajándékcentrum
2030 Érd, Riminyáki út 88.

Nyitva: H-P: 9-18, Szo: 9-13 óráig
T.: 06-23/366-669

bartok.tamas@t-email.hu

Lídia Menyasszonyi  
És Alkalmi Ruha Kölcsönző

2030 Érd, Alsó u. 10.•Nyitva: H-P: 14-18-ig
T.: 06-23/369-284, 06-70/701-9256
www.alexera.hu, www.lidiaszalon.hu

Tulajdon Ingatlanközvetítő Kkt.
2030 Érd, Diósdi út 25.

H-P: 9-17 óráig
T./F.: 06-23/365-894
T.: 06-23/520-789,

06-30/961-8824
e-mail: tulajdoningatlaniroda@axelero.hu

Marcsi Ingatlanközvetítő Bt.
2030 Érd, Hivatalnok u. 24.

Nyitva: H-P: 9-16
Szo: 9-12 óráig

T.: 06-23/365-930,
06-70/381-9433,
06-70/381-9434

marcsi@kozvetito.hu

Szövetkalmár Bútorszövet, 
Szövetszaküzlet
2030 Érd, Leányka u. 6. 
Nyitva: K-P: 9-17 óráig

T: 06-23/372-495 
doorl@butordoktor.hu
www.butordoktor.hu

Az Érdi Görög Katolikus 
Egyházközség január, február 
és március utolsó szombatján 
10 órai kezdettel lelki napot 
tart, amelynek témái sorrend-
ben: Hitem, lelki egészségem, 
betegségem — Hogyan beszél-
jek hitemről másoknak? — Lelki 
felkészülés húsvét ünnepére.

Az Érd-Parkvárosi Református 
Egyházközség pénteki prog-
ramjai: 9 óra – Baba-mama Kör, 
16.30 – hittanóra kezdőknek, 
16.30 – cserkészfoglalkozás, 
18 óra – felnőtt konfirmáció. 
Szombaton 10 óra – hittanóra, 
11 óra – kamaszcsoport beszél-
getős órája, 11 óra – haladó 
gyermekkonfirmáció. 

Az Érdi Evangélikus Egyház-
község hittanórái: hétfőn 13.30-
kor Vörösmarty Gimnázium, 
kedden 13.30-kor Széchenyi 
Iskola (kisiskola), csütörtökön 
11.45-kor Teleki Iskola, 12.45-
kor Kőrösi Iskola. A baba-mama 
Kör a hónap 2. és 4. csütörtökén 
10 órától kezdődik. 

Az Érdligeti Református 
Egyházközség minden hónap 
páros hetében csütörtök 10 órá-
tól Baba-mama Kört tart.

2009. február 8–14. — a 
Házasság hete. „A házasság 
ajándék – tudsz jobbat?” a 
szlogenje annak a rendez-
vénysorozatnak, amelyet a 
12 évvel ezelőtt Angliából 
indult kezdeményezés céljait 
felvállalva immár második 
alkalommal rendeznek meg 
Magyarországon több keresz-
tyén felekezet összefogásá-
val. 

A hét üzenete, hogy a vál-
ságból van kiút. Így kérték fel a 
szervezők Csókay András ideg-
sebészt, a Prima Primissima 
Díj 2005. évi közönségdíjasát 
és feleségét, hogy legyenek az 
ez évi Házasság hete „házas-
pár arca”. Az ő életük egy mai 
tékozló fiúi történet, hiszen az 
ismert keresztyén orvos hitre 
jutása után tért vissza elhagyott 
feleségéhez és családjához.

A „Házasság hete – 2009”. 
rendezvényeinek országos 
megnyitója a postástelepi és 
a tusculanumi római katoli-
kus, a parkvárosi református, a 
parkvárosi és az érdligeti bap-
tista lelki közösségek szerve-
zésében február 8-án 18 óra-
kor Érden lesz, a postástelepi 
Kármelhegyi Boldogasszony 
templomban.

Egyházi hírek

„Ég a kisze, lánggal ég…”
pályázat

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár gyermekkönyvtára
K I S Z E B Á B-készítõ pályázatot hirdet

minden érdeklõdõ számára, aki szereti feleleveníteni a néphagyományo-
kat. A pályamunkák mérete (magassága) maximum 120 cm legyen.

Beküldési határidõ:
2009. február 5. (csütörtök). Ünnepélyes eredményhirdetés

2009. február 10-én 10 órakor.
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, 2030 Érd, Hivatalnok u. 14.

Tel.: 365-470, csukalib@csukalib.hu

Kiss Gy. Csaba elõadása a könyvtárban  

Himnuszok Közép-Európában

Immár két évtizede emléke-
zünk meg hazánkban január 
22-ről, arról a dátumról, ame-
lyen Kölcsey Ferenc (1823-ban) 
befejezte Hymnus című köl-
teményét, és amit 1989 óta a 
magyar kultúra napjaként tisz-
telünk. Egy könyvtárban az év 
minden napja a kultúráról szól 
– mondhatnánk – mégis, váro-
sunk intézménye 1990 óta meg-
különböztetett figyelmet szen-
tel ennek az ünnepnek, és évről 
évre igényes műsorral várja az 
olvasókat. 

Kultúránk sokszínűségének 
tükrében bármilyen színvo-
nalas műsor megállta volna a 
helyét, de a magyar himnusz-
ról szóló, számos új ismeretet 
adó előadásnál aligha sikerült 
volna találóbbat kínálni most 

az érdi közönségnek. Kiss Gy. 
Csaba professzor „A magyar 
himnusz közép-európai össze-
hasonlításban” címmel meg-
tartott, érdekfeszítő ismertető-
jében mindenekelőtt feltette a 
kérdést, lehetséges-e egyáltalán 
egy ilyen jellegű összehasonlí-
tás? Egyrészt nem, hiszen min-
den himnusz egyedi, nemzeti 
jelkép, az összetartozás alapkö-
ve, de ugyanakkor a himnuszok 
valami módon mégis összevet-
hetőek, hiszen a nemzetközi 
érintkezésben (gondoljunk csak 
az államok közötti sportesemé-
nyekre) jelentős szerepük van. 
Kiss Gy. Csaba professzor meg-
említette néhány a közép-euró-
pai himnusz születésének idő-
pontját és körülményeit, beszélt 
a himnusz műfaji sajátosságai-
ról, típusairól, megvilágította a 
haza és nemzetkép megjelení-
tését a himnuszokban, valamint 
érintette Kölcsey Himnuszának 
befogadását a történeti és a 
nemzeti világban. Mint mondta, 
az igazi „himnusztermő évek” 
az 1830–1840-es esztendők vol-
tak, mert ekkor erősödtek meg 
Európában a nemzeti mozgal-
mak. Prágában megszületik a 
„Hej, szlávok” című dal, amely 
később több szláv nemzet him-
nusza lesz, és ezt fogadják el 

a II. jugoszláv államot alkotó 
nemzetek is. Zágrábban a hor-
vát himnuszt írja meg Antun 
Mihajlovic: Szép hazánk cím-
mel. A szlovének nagy költőjük, 
France Presern: Pohárköszöntő 
című költeményét választják. 

Közép-Európában a nemzeti 
himnuszok, mint nemzeti jelké-
pek, nem irodalmi művekként 
születtek meg, ez alól csak a 
magyar himnusz kivétel. 

A professzor aszerint is vizs-
gálta a himnuszokat, hogy 
milyen formában jelenítik 
meg a hazát és a nemzetet. 
Csehország himnusza idillinek 
ábrázolja hazájukat, a horvátok 
nemzeti tánccal, mulatsággal is 
színezik, de a nemzeti sors tra-
gédiája is szerepel benne, mint 
tragikus feszültség, s ugyan-
ez vihar képében fordul elő a 
szlovákoknál. A „Hej, szlávok!” 
kezdetű himnusz a szláv test-
vérnépek összetartozását hir-
deti.

A magyar himnusznak eddig 
tíz fordítása létezik. Miután a 
Magyarországon kívüli, nem 
magyar tannyelvű iskolákban 
korábban magyarul tanították a 
himnuszt, a szomszédos orszá-

gokban csak később, alig pár 
éve jelentek meg a fordítások. 
Olasz nyelvre például előbb 
átültették a himnusz szövegét, 
mint román vagy horvát nyelvre 
– ez utóbbi csak öt évvel ezelőtt 
sikerült – fejtette ki előadásá-
ban Kiss Gy. Csaba professzor, 
akinek a himnuszról gyűjtött 
ismeretei hamarosan könyv 
formájában, részletesen is elér-
hetőek lesznek az érdeklődők 
számára. Nagy megtiszteltetés 
volt az érdiek számára, hogy 
e kutatásba – a professzor igé-
nyes előadása révén – még a 
kötet megjelenése előtt betekin-
tést nyerhettek. 

Ugyancsak élményt jelentett 
Gy. Szabó András előadóművész 
az első lírai emlékeket idéző 
irodalmi összeállítása is, aki az 
Ómagyar Mária siralom mellett  
néhány ismeretlen, több száz 
éves verssorral, nyelvi emlékkel 
is megörvendeztette a közönsé-
get. Szigeti Eszter pedig – a tőle 
megszokott igényes énekével 
– színesítette és még hangula-
tosabbá tette a magyar kultú-
ra napjának meghitt könyvtári 
ünnepségét.

 Bálint Edit    

Aligha lehetett volna szebb, méltóbb és egyszersmind 
izgalmasabb témát választani az immár húszéves 
nemzeti ünnepünk, a magyar kultúra napja alkal-
mából, mint amilyen a magyar himnuszról szóló, 
tudományos elõadás volt, amit Kiss Gy. Csaba, az 
ELTE Mûvelõdéstörténeti Tanszék docense népes érdi 
közönségnek tartott január 21-én a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban.
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A magyar himnusz közép-európai összehasonlításban címmel tartott 
elõadást az ELTE professzora

Szigeti Eszter

mûvelõdés


