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A Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár és az Érdi 
Lengyel–Magyar Kultu
rális Közhasznú Egyesület 
közös szervezésében ren
dezték meg Kovács István 
Egy a lengyel a magyarral 
címû könyvének bemuta
tóját. 

A rendezvény vendégei voltak: 
Joanna Stempinska, a Lengyel 
Köztársaság budapesti nagy-
követe, Oláh János, a Magyar 
Napló fõszerkesztõje, a könyv 
felelõs kiadója és Segesdi János 
érdi alpolgármester. 

Az eseményt a könyvtár igaz-
gatója, Bazsóné Megyes Klára 
nyitotta meg, majd az egye-
sület elnöke, Rege Béláné és 

Joanna Stempinska nagykövet 
asszony nyilvánította ki köszö-
netét a szerzőnek a könyv 
megszületéséért. Stempinska 
beszédében kiemelte a könyv-
tár jelentős szerepét és állandó 
közreműködését a lengyel–
magyar kapcsolatok fejlesztése 
ügyében, hiszen az intézmény 
történetében nem ez volt az 
első alkalom, hogy ilyen jellegű 
rendezvénynek adott otthont. 
A nagykövet asszony szerint a 
lengyel–magyar barátság nem 
élhetne a könyvtár tevékenysé-
ge nélkül.

Kovács István korábban is járt 
már városunkban. A 2007-ben 
megjelent A lengyel légió lexi-
kona, 1848–1849 című köny-
vének bemutatására szintén 
a Csuka Zoltán Könyvtárban 
került sor. Ebben a művében 
2600, az 1848–49-es szabadság-
harcban közreműködő lengyel-
ről számol be. Mára azonban 
– további kutatásai alapján 
– 4500 főre becsüli a résztvevők 
számát, amely számadat a hon-
védsereg, a légió és a hírszerzés 
embereiből tevődik össze.

A szerdai rendezvényen a 
szerző életét Oláh János mutat-
ta be. A lengyel–magyar kapcso-
latok apostolának nevezte, aki 
a lengyel megújulást példaként 
szeretné felmutatni országának. 
Kovács István költő, műfordító, 
prózaíró, történész, volt krakkói 
magyar főkonzul tanulmánya-
it 1968-ban az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem bölcsész-
karának történelem–lengyel 
szakán fejezte be. Költőként 
1969-ben az Elérhetetlen föld 
című antológiában, majd tör-
ténészként 1983-ban az Így 
élt Bem József című életrajzi 
esszével mutatkozott be. Már 
legelső műveiben foglalkoztat-
ta a szabadságharc és a len-
gyel–magyar kötődés témája.  
Hat verseskönyve és több törté-
nelmi monográfiája jelent meg. 
Utolsó kötetei a XX. századi 
lengyel történelmet, valamint a 
lengyel–magyar kapcsolatokat 
érintik. 

A könyvről maga az író szólt 
pár mondatot, miután három 
versét – Beolvasztás, Szent 
János-katedrális, Lengyel váro-

sok – magyar szemmel – fel-
olvasta. A 2008-ban megjelent 
könyv Joanna Stempinska nagy-
követ asszony kérésére íródott. 
Már címe és mottója is szimbo-
lizálja a lengyel–magyar kötő-
dést. A mű az 1848–1849. évi 
magyar forradalom és szabad-
ságharc lengyel résztvevőinek 
életrajzaival foglalkozik. A len-
gyel légió tagjainak bemutatá-
sáról, egyéni sorsokról, érdekes 
és egyben fontos történetekről 
szól. Eddig csak lexikon formá-
jában jelent meg az ismeretlen 
lengyel hősök – tisztek és közle-
gények egyaránt – története. 

A bemutató végén Kubassek 
János, a Magyar Földrajzi 
Múzeum igazgatója fejezte ki 
háláját Kovács Istvánnak. 

A könyvtárban a bemutató 
napján megnyílt kamarakiállí-
tás – ahogyan a könyv is – a 
lengyel–magyar kapcsolathoz 
kötődik. Siekierski Zenóbia és 
Benkóczy Péter érdi festőmű-
vész képei március 18-ig tekint-
hetők meg. A lengyel–magyar 
kapcsolat tiszteletére jött létre 
a Magyar Nemzeti Galériában 
a Párbeszéd fekete-fehérben 
című kiállítás is, mely a len-
gyel és magyar grafikát mutatja 
be 1918-tól 1939-ig. A Varsói 
Nemzeti Múzeum és a Magyar 
Nemzeti Galéria grafikai gyűj-
teményének közös kiállítását 
2009. június 28-ig tekinthetik 
meg az érdeklődők.

 Kovács Renáta

Március 23-án megnyitja kapuit 
a Suli-Zsúr Játszóház a Kőrö-
si Csoma Sándor Általános 
Iskolában. Ez a napközi utáni 
foglalkoztató és játékos klub 
nemcsak városunkban, de 
országszerte is az egyetlen 
olyan kezdeményezés, amely 
a gyerekeknek minden hét-
köznap este nyolc óráig kínál 
különféle programokat, szak-
köröket, közös játékot, felzár-
kóztató foglalkozást – kinek-
kinek igénye szerint. (Vadász 
Judit, a Suli-Zsúr Közhasznú 
Szociális Szövetkezet érdi elnö-
ke a program létrehozásáért a 
napokban veheti át a ProBono 
díjat, amit évente egy szociá-
lis vállalkozónak ítélnek oda.) 
A játszóház részben azon szü-
lőknek jelenthet nagy segítsé-
get, akik estébe nyúlóan dol-
goznak, és iskoláskorú gyerme-
kük napközi utáni felügyelete 
nem megoldott – régen ezeket 
a diákokat nevezték „kulcsos 
gyerekeknek”. A szervezők 
azonban azokat a gyerekeket 
is várják, akik csupán egy-egy 
szakkörön szeretnének részt 
venni. A foglalkozások térítési 
díja aszerint változik, hogy a 
diák szakkörjegyet vesz (ötszáz 
forint alkalmanként), vagy napi-
jegyet, amivel a teljes négyórás 
programon részt vehet (ezer-
kétszáz forintért, illetve tíz 
alkalomra szóló, 9500 forintos 
bérletet váltva, amit nem köte-
lező naponta „lejárni”). 

Az érdeklődőknek ingyen is 
lehetőségük lesz kipróbálni a 
játszóházat: március 16–18-ig a 
Suli-Zsúr díjmentes bemutató 

napot tart délután öt és fél hét 
között, különféle programok-
kal adva ízelítőt a szülőknek és 
a gyerekeknek. Akik eljönnek, 
a nyitást, március 23-át köve-
tő héten ingyen látogathatják a 
napközit. A szervezők a Kőrösin 
kívül egyelőre a Gárdonyi, a 
Teleki és a Széchenyi isko-
lákból várják a jelentkezőket 

– innen tudták ugyanis megol-
dani a gyermekek napközi utáni 
buszos szállítását –, a szakkörös 
foglalkozások azonban minden-
ki számára látogathatók, csak-
úgy, mint a díjmentes bemuta-
tónapok.  

A szülők és gyerekeik egyéb-
ként nemcsak a nyílt napokon, 
hanem a fent említett iskolák-
ban is bővebb információkat 
kaphatnak a játszóház program-
jairól. Ádám Katalin

Katonákra emlékezve
Kovács István, a lengyel–magyar történelmi kapcsolatok fárad-
hatatlan kutatója és ismerője, az egykori krakkói konzul, költő és 
író az 1848–49-es szabadságharcban és forradalomban a magyar 
hadsereg oldalán harcoló, és hősi halált halt, eddig ismeretlen 
lengyel katonáknak állít emléket. Kötetét a forradalom közelgő 
évfordulója alkalmából mutatták be az érdi közönségnek. Mint 
Joanna Stempinska budapesti nagykövet rövid köszöntőjében 
aláhúzta: a lengyel–magyar barátság ma nem élne ilyen élénken 
az emberek lelkében és szívében, ha nem lennének olyan elszánt 
emberek, akik felkutatják és ezáltal ébren tartják a közös múlt 
emlékeit. 1848–49-ben a lengyelek siettek a magyar szabadság-
harc megsegítésére, de Joanna Stempinska emlékeztetett arra, 
hogy 70 évvel ezelőtt, a II. világháború kitörésekor a magyarok is 
befogadták az akkor bajban lévő lengyel menekülteket. 

Kovács István költői munkásságát Oláh János, a Magyar Napló 

főszerkesztője méltatta, aki kísérletet tett arra is, hogy elbeszélje, 
hogyan lett az egykori krakkói nagykövet a lengyel–magyar kap-
csolat „apostola”. Kovács István már húszéves egyetemistaként is 
a történelem és a lengyelség elkötelezett híve volt, és irodalmi 
művek fordítójaként ápolta a lengyel–magyar kapcsolatokat. 
Verseket, regényeket ültetett át magyar nyelvre, majd történész-
ként Bem apó életrajzával mutatkozott be először. A könyvet 
úgy írta meg, mintha Bem lírai önvallomása lenne, és sok évvel 
később hasonlóképpen lát hozzá – a nagykövet asszony kifejezett 
kérésére –, hogy könyvében feldolgozza az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharcban részt vevő lengyel katonák életét. Az 
Egy a lengyel a magyarral című kötetben összesen kettőezer-hat-
száz lengyel katonáról tesz említést, és a rendelkezésre álló isme-
retanyagok alapján vázolja fel sorsukat. Kovács István elismerte, 
számára is szinte fejezetről fejezetre vált egyre izgalmasabbá a 
légiós katonák élettörténete. Könyvének címét pedig a lengyel 
légió dalából idézte.   B. E.

Könyvbemutató a városi könyvtárban

„Egy a lengyel a magyarral”

Kovács István és Oláh János a könyvbemutatón
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Nyílt napokkal nyit 

a SuliZsúr

Vadász Judit, a Suli-Zsúr program 
életre hívója

mozaik

Felhívás

Az Érd-Óvárosban 2007-ben felállított emléktáblát, amelyet a Mohácsra 
induló magyar sereg és a lengyel segédcsapat 1526. évi egyesülésére 
való megemlékezésül állítottunk, sajnálatos módon 2008-ban megron-
gálták. Az Érdi Lengyel–Magyar Kulturális Egyesület szeretné a táblát 
helyreállítani, ezért számláján elkülönített 100 ezer Ft-ot, erre a számlára 
várjuk a további adományokat is. 
Az adományozóknak elõre köszönjük a segítségét. 
Kérjük, az átutaláson szerepeljen a megjegyzés, hogy az „emléktábla 
javításának költségére”!
Számlaszám: 64800011-10110083-80000015

Felhívás elsõ osztályosok beíratására

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott általános 
iskolákban az alábbi beíratási idõpontokat határozza meg:
2009. április 15. (szerda) 12.00–18.00
2009. április 16. (csütörtök) 8.00–18.00
2009. április 17. (péntek)  8.00–13.00
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. §-a szerint a Magyar 
Köztársaságban minden gyermek tanköteles. A gyermek, ha az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben 
a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, a tanév elsõ tanítási napján 
megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülõ kérelmére a gyermek 
megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét 
december 31. napjáig tölti be.

Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetérõl 
 az óvoda véleménye alapján,
 a nevelési tanácsadó véleménye alapján,
 szakértõi vélemény alapján
  
A beíratáshoz a következõ iratokra van szükség:
 Az eredeti óvodai (szakértõi) vélemény
 Születési anyakönyvi kivonat
 Lakcímbejelentõ

Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzat jegyzõje 


