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mûvelõdés

A fenti szlogennel indította 
útjára a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár a programsorozatát, 
amely Érd várossá nyilvánítá-
sának 30. évfordulójáról emlé-
kezik meg. Érd több száz éves 
történelemmel rendelkezik – a 
település első okleveles említé-
se 1243-ra tehető –, volt mező-
város (1776), község, nagyköz-
ség, de várossá 1979. január 
1-jén nyilvánították. Ezzel az 
eseménnyel az akkoriban kb. 
45 000 fős település a várossá 
válás nagyon hosszú és rögös, 
véget nem érő útjára lépett.

Könyvtárunk egész évet 
átívelő programok szervezésé-
vel köszönti az „ünnepeltet”. 
Ismeretterjesztő előadások, 
játékos vetélkedő, fotókiállítás 
keretében emlékezünk meg az 
évfordulóról. Ezek az alkalmak 
lehetőséget teremtenek arra is, 
hogy az itt élők megismerhessék 
vagy elmélyítsék ismereteiket 
lakóhelyük életével, történeté-
vel, látnivalóival kapcsolatban.

Négy alkalommal vártuk az 
érdeklődőket olyan helyi neves 
személyiségek előadására, akik 
sokat tettek a város történel-
mének, természeti értékeinek 
kutatásáért, védelméért, meg-
óvásáért. 

Március 27-én vendégünk 
volt dr. Kubassek János, aki 
Érd földrajzával, földtörténe-
ti érdekességeivel ismertetett 
meg bennünket. Április 22-
én, a Föld napján Kállayné 
Szerényi Júlia botanikus mutat-
ta be Érd növény- és állatvi-
lágát. Szembesültünk azzal 
a ténnyel, hogy városunk és 
környéke bővelkedik a ritka 
és védett növény- és állatfaj-
tákban, több védelem alá tar-
tozó területtel is rendelkezik. 
A legismertebb védett területek 
a Fundoklia-völgy (1999 óta), 
az Érdi magaspart (1985 óta), 
a Kakukk-hegy (2007 óta), a 
Beliczay-sziget, a Czabai kert. 
Sőt a Fundoklia-völgy a Natura 
2000, az EU ökológiai hálózatá-

nak tagjaként nemzetközi véde-
lem alatt is áll. 

Az első két előadásból sajnos 
az is kiderült, hogy éppen az 
itt lakók nem érzik megvéden-
dő és megbecsülendő értéknek 
ezeket a területeket és élővilá-
gukat.

Május 6-án Érd történelmé-
nek áttekintésére került sor az 
őskortól 1956-ig, Stencinger 
Norbert előadásában. Nem volt 
könnyű feladat több száz évet 
másfél órába sűríteni, de hall-
hattunk a Fundoklia-völgy régé-
szeti ásatásairól, az „érdi ősem-
berről”, a tárnokvölgyi csatáról, 
a római limesről, II. Lajosról, 
Sárkány Ambrusról, Hamza 
bégről, a török palánkvárról, az 
érdi csatáról, a Batthyányakról, 
az Illésházyakról, a tétényi ütkö-
zetről és még sorolhatnánk.

Végezetül május 27-én 
Tarnay Tünde építész, terve-
ző mesélt a település építészeti 
látnivalóiról, a népi építészet 
apró részletekben fellelhető 

„Harmincéves lettem”
emlékeiről, az elpusztult és 
elfeledett műemlékekről (Sina-
kastély, Szent György-temp-
lom). Megállapítható tény, 
hogy Érd kevés megmaradt 
építészeti emlékkel, műem-
lékkel dicsekedhet. Sokszor 
az emberi nemtörődömség, a 
figyelmetlenség vezetett törté-
neti értékeink elvesztéséhez, 
elpusztulásához. Ezek helyreál-
lításához jelentős anyagi felté-
telek megteremtése szükséges, 
amelyre a városnak jelenleg 
nincs lehetősége, így fontos a 
meglévő értékek megbecsülése 
és megóvása. Előadóink sok-
sok fotó és térképvázlat vetí-
tésével illusztrálták mondani-
valójukat. Társszervezőnk volt 
a Városszépítő és Honismereti 
Egyesület és a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium.

Április és június között három-
fordulós helyismereti vetélkedőt 
hirdettünk. Célunk volt, hogy 
valamennyi korosztály (diák, 
felnőtt, nyugdíjas egyaránt, cso-

portosan vagy egyénileg) kép-
viselje magát játékunkban, szá-
mot vetve, illetve számot adva 
arról, mennyire van „itthon” ott-
honában. A vetélkedő feladatai 
elsősorban Érddel kapcsolatos 
képek felismerésén alapultak, 
keresztrejtvény és vaktérkép 
használata egészítette ki a fel-
adványokat. A négy ismeretter-
jesztő előadáson elhangzottak 
is segítettek a megoldásban. 
Valószínű, hogy a tősgyökeres 
érdiek számára sok nehézséget 
nem okozott a feladatok meg-
oldása (bár kiderült, hogy még 
nekik is lehetett meglepetést 
szerezni), de fontosnak tekintet-
tük azt is, hogy a fiatalabb gene-
ráció és az újonnan ideköltözők 
is ismerkedjenek lakhelyükkel. 
Sajnos, a diákság mozgósítása 
nem volt túl sikeres, ennek oka 
talán a tanév végi hajrá lehetett, 
pedagógusok esetében a tanév 
lezárásával járó teendők. 

A vetélkedő eredményhirde-
tésére szeptemberben, az Érdi 
napokon kerül sor. Ugyanekkor 
egy helytörténeti kiállítást 
készítünk a helytörténeti állo-
mányunkban található, váro-
sunkkal kapcsolatos fotókból 
és képeslapokból, Érd egykor 

és ma címmel. Ezzel az ese-
ménnyel zárul az évfordulóhoz 
kapcsolódó programsoroza-
tunk.

Napi munkám során gyakran 
találkozom olyan kérdésekkel, 
amelyek megválaszolására a 
helyismereti gyűjteményünk 
információira van szükség. 
Valaki tanuláshoz, továbbtanu-
láshoz, szakdolgozat elkészíté-
séhez keres helyismereti anya-
got, van, aki újonnan költözött 
ide, és egyszerű kíváncsiság 
hajtja, hogy megismerje lakhe-
lyét, van, aki helyi rendeletek, 
határozatok, közintézmények 
nyitva tartása, elnevezése, tör-
ténete után érdeklődik. Ezek 
a megkeresések bizonyítékai 
annak, hogy a helytörténeti 
gyűjtemény dokumentumai és 
információgyűjteménye szük-
séges és hasznos különgyűjte-
ménye könyvtárunknak.

Reméljük, hogy a 30. évfor-
duló alkalmából szervezett 
programjaink elérik céljukat, és 
hozzájárulunk ahhoz, hogy az 
Érden élők még jobban megis-
merhessék városukat. 

Paulovits Erika 
a Csuka Zoltán Városi  
Könyvtár munkatársa

A tanrendnek megfelelően, 181 tanítási nappal 
és 5 tanítás nélküli munkanappal zárta június-
ban a tanévet a felújítás alatt lévő Gárdonyi 
Géza Általános Iskola. A tanítás munkálatok 
közepette is zavartalanul zajlott. A következő 
tanévet már a „Jövő iskolájában”, tizennyolc új 
szaktanteremmel, nyelvi laborral és új tanári 
irodával kezdhetik a gárdonyis diákok és taná-
rok. A munkálatok kivitelezője, a Progress-B 
90 Zrt. az előírt határidőket betartva végzi a 
munkát, a tanévzárás után megkezdődött a 
régi épület felújítása is.

Az önkormányzat 2009. március 30-án bízta 
meg a Progress-B 90 Zrt.-t a beruházás kivi-
telezésével. A cég az elmúlt hónapokban 
az általa vállaltaknak megfelelően behozta a 
korábbi kivitelező okozta lemaradást, így az 
eredeti kivitelezési ütemtervnek megfelelően 

zajlanak az iskolabővítési és -felújítási mun-
kálatok.

Az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskolának a 
KMOP-4.6.1-2007-0132 azonosítószámú pályá-
zata alapján történő teljes rekonstrukciója az 
ünnepélyes alapkőletétellel vette kezdetét. 

Az Európai Unió által biztosított 250 millió 
forintos támogatás Érd anyagi szerepvállalá-
sával kiegészülve a XXI. század követelmé-
nyeihez méltón megújuló iskola átfogó bőví-
téses rekonstrukcióját szolgálja. Az újjáépülő 
Gárdonyi Géza Általános Iskola minden szem-
pontból megfelel majd a minőségi oktatás XXI. 
századi követelményeinek.

A műszaki átadás tervezett időpontja 2009 
novembere. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
képviseletében közreműködő szervezetként a 
Váti Kht. jár el.

K ö z l e m é n y

Szeptemberben megnyitja  
kapuit a „Jövő iskolája”


