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A vándorkiállítás  a  Lelkes 
(István, Mária, András, 
Gergely)  képzőmûvész  család 
három  nemzedékének  alkotá-
sain  keresztül  mutatta  be  a 
fák  szépségét  nemcsak  a  ter-
mészeti,  hanem  az  épített 
környezetben  is.  A paravánok 
egyik  oldalán  a  lágy  színek-
ben  pompázó  akvarelleken, 
a  finoman  zöldellő  erdők,  az 
útszélek és a házak közelében 
hajladozó  ágak,  a  kertekben 
kellemes  árnyat  adó  lombok 
hívták fel magukra a figyelmet. 
Köztük  a  vaskos  törzsû,  vén 
olajfa, a darazsas tölgy, a szik-
lák  között  magasodó,  karcsú 
és  fiatal  tölgyek,  vagy a virág-
díszbe  öltözött  ligetes.  Ám  e 
gyönyörû  látvány  fonákját  is 
megmutatta  a  tárlat,  hiszen  a 
festményeket  tartó  paravánok 
hátoldalán  napjaink  szomorú 
valóságának  dokumentumai 
tárultak  a  szemlélő  elé.  Ezek 
az  ugyancsak  fákról  készült 
fényképek ugyanis a pusztítás, 
a  szakszerûtlen  csonkolás,  a 
természet  és  az  állatok  élőhe-
lyének  esetenként  szándékos 
vagy  nemtörődöm  tönkreté-
telére  hívták  fel  a  figyelmet. 
A vándorkiállításnak  nem  tit-
kolt  szándéka,  hogy  idejében 
figyelmeztessen bolygónk élte-
tő  kincseinek,  az  oxigént  adó 
fák megóvására. 

Karay Zsófia,  aki  a  környe-
zetvédő Szél Egyesület elnöke-
ként  valamennyi  budapesti  és 
vidéki  helyszínre,  így Érdre  is 
elkísérte a kiállítást, elsősorban 
a fák éltető erejéről és hasznos-
ságáról  beszélt  a  nebulóknak. 

Mint  elmondta:  a  fáknak nem 
kevesebbet, mint  az  életünket 
köszönhetjük,  hiszen  ők  állít-
ják elő számunkra az oxigént. 
Felszívják  a  talaj  nedvességét, 
így megvédenek az árvizektől, 
olykor  fékezik,  lecsendesítik a 
szelet, felfogják a port, megóv-
nak  bennünket  zajártalomtól, 
árnyat és hûvöst adnak, ha for-
rón  süt  ránk  a  nap.  Ám  nem- 
csak  életükben,  „halálukban” 
is  az  embert  szolgálják  – úgy-
mond  a  bölcsőtől  a  koporsó-
ig  –  hiszen  a  kivágott  fákból 
rengeteg  hasznos  használati 
tárgy  is  készül,  a  játékoktól 
a  bútorokig.  Még  hangszerek 
gyártására is alkalmas a fa ága 
vagy  törzse!  Készült  is  belőle 
számos, egyszerû, meg bonyo-
lultabb, muzsikálásra alkalmas 
hangszer.  Szemléltetésképpen 
a  pásztorfurulyát,  a  gardont 
meg a klasszikus gitárt szólal-
tatták  meg  a  vándorkiállítás 
megnyitóján. 
Mindezek ismeretében tehát 

–  figyelmeztetett  Karay  Zsófia 
– a fák megérdemlik a szeretet-
teljes bánásmódot. 

Marosánné dr. Gáti Gab
riella,  a Gárdonyi  iskola  igaz-
gatója  lapunknak  nyilatkozva 
kiemelte:  ez  a  rendezvény 
része annak az operatív prog-
ramnak,  amely  a  környe-
zetvédelmet  és  a  társadalmi 
megújulást  szolgálja,  és  ame-
lyet  nemrégiben  uniós  pályá-
zaton  nyert  az  intézmény. 
Hozzátette:  amellett,  hogy 
szeretnék minél otthonosabbá 
tenni  új  iskolájukat,  arra  is 
törekszenek, hogy a mûvészet 

valamennyi  ága hozzáférhető-
vé  váljon  a  diákok  számára. 
Az  őszre  induló  középiskolai 
oktatásban  kiemelt  hangsúlyt 
kap  majd  a  tánc,  a  zene  és 
dráma, de úgy tervezik, minél 
előbb  megteremtik  a  feltéte-
leit  annak,  hogy  –  mint  ezen 
a  most  megnyílt  vándorkiál-
lításon  –  festmények  díszít-
sék  folyamatosan  a  zsibongó 
falait,  így nemcsak  a  tanulók, 
hanem szüleik, más vendégek 
is gyönyörködhetnének a köz-
szemlére került  alkotásokban. 
Az  igazgatónő  elárulta,  rop-
pant  örülnek  ennek  a  lehető-
ségnek,  hiszen  az  iskola  régi 
épületében  nem  voltak  meg 
a  feltételek  egy  ilyen  csodá-
latos  rendezvény  fogadására. 
Ráadásul  ezeknek  a  festmé-
nyek  nemcsak  esztétikai  érté-
kük  van,  hanem  a  természet 
szépségeire is felhívják a gyer-
mekek figyelmét. 
A Vándorkiállítás  a  fákért 

rendezvény  a  vizuális  és 
akusztikai  élmények  mellett, 
egy  kellemes meglepetéssel  is 
szolgált:  gasztronómiai  élve-
zetet  nyújtott  a  nebulóknak. 
A megnyitót követő állófogadá-
son  azonban  nem  a  népszerû 
ennivalók  meg  a  cukros  üdí-
tők vártak  rájuk, hanem „élte-
tő  étkeket”  kóstolhattak  meg. 
Elsősorban  a  természet  adta 
termésekből  készült  finom-
ságokat,  zöldségpástétomos 
és  nyers  salátákkal  díszített 
szendvicseket fogyasztottak és 
mellé zöld teát kortyolgattak a 
résztvevők.
  Bálint Edit

Trianon, Nem hagytuk el a zászlót – verscímek, 
Szentmihályi Szabó Péter  két  költeményének  a 
címe,  amelyek  közül  a  második  „mellesleg”  a 
hatvanéves Lezsák Sándort köszönti. A duna-part 
legfrissebb száma vers-összeállítással  indul. Kiss 
Benedek, majd Döbrentei Kornél költeményei foly-
tatják a sort, mûveikkel valamennyien ráhangol-
va az olvasót a Szépírás rovatot teljes egészében 
uraló  Trianon-témakörre.  Köntös Szabó Zoltán 
a  Trianon  gyermekei  címû  (családi)  krónikából 
közöl  fejezetet  Az  elveszett  Éden  címmel, majd 
Zsille Gábor Kutyabőr és pamutzokni címû, sajá-
tos  családfakutatása  következik.  Kelényi István 
a  Nyugat  baráti  triászának  Trianon-traumájáról 
közöl meditációt – Trianon sebe –, Bertha Zoltán 
Észak-Erdély  1940-es  viszszatérését  az  irodalom 
tükrében  vizsgálja  –  „Az  igazságot  is meg  lehet 
szokni” –, Ivanics László pedig a Felvidékkel kap-
csolatba  hozható  „trianoni  költészetet”  értékeli. 
A csonkaság emlékhelyei címet viseli Szakolczay 
Lajos  írása,  amelyben  Trianonnak  a  kortárs 
magyar  lírában elfoglalt helyét elemzi, ezt köve-
tik Pethő László Árpád, Bősze Balázs és Mogyorósi 
Erika versei, majd Csík Mónika elbeszélése.

Kéri Mihály  olyan  alkotásokat mutat  be,  ame-
lyek érzékeltetik a korabeli közvélemény érzelmi, 
hangulati  állapotát,  segítve  a  rendszerváltoztatá-
sig  elhallgatott  vagy  éppen  hamisan  bemutatott, 
az utóbbi időkig sem általánosan ismert történel-
mi  korszak megértését.  Az  európai  gondolkodó, 
író,  tudós,  főpap,  Prohászka  Ottokár  esszéiben 
hogyan jelenik meg az új humanizmus – ezt elem-
zi Tóth Sándor. Tóbiás Krisztián és Böröndi Lajos 
verseit  követően Kirsti Paltto  lapp költőnő költe-
ménye olvasható Gombár Endre fordításában. 
Mennyit kell  tudni a magyaroknak Trianonról 

–  erre  a kérdésre keresi  a  választ Kiss Dénes Az 
el  nem  évülő  igazság  címmel, Salamon Konrád 
Trianon  belső  okairól  ír.  Katona András  azt 
mutatja be, hogyan tanították a békediktátumot a 

Olvastuk – folyóirat

Duna-part

A borító Kéri Péter munkája

Horthy-korszak iskoláiban, 1920 és 1940 között. 
Matúz Gábor A legbátrabb város címû filmje meg-
tekintését követően támadt gondolatait ismerteti 
Gyarmati László.
Az  irodalmi,  kulturális  és  társadalmi  folyó-

irat  idei  második  számát  –  amelyet  a  20.  szá-
zad  eleji  évtizedek  grafikái  és  fényképei  illuszt-
rálnak  –  a  Galéria  rovatban  Kováts Albert  két 
budapesti kiállítást, a Könyvjelző rovatban pedig 
Zsirai László Gyurácz  József  irodalomtörténész 
tanulmány- és esszékötetét, Vida István Böröndi 
Lajos  versgyûjteményét,  Sándor Zoltán Tóbiás 
Krisztián Vasjani  címû  kötetét,  valamint  Erdei 
Sándor Nadányi  Zoltán  életmûkötetét  bemutató 
írása zárja.
A duna-part  megrendelhető  és  előfizethető  a 

Csuka  Zoltán  Városi  Könyvtárban,  2030  Érd, 
Hivatalnok  u.  14.  e-mailen:  dunapart@csukalib.
hu vagy faxon: 06-23/365-470  BN

Három nemzedék festményei

Vándorkiállítás a fákért
Egy hónapig volt látható az érdi Gárdonyi Géza Általános Iskolában a „Vándorkiállítás 
a fákért” címû képzõmûvészeti és fotótárlat. Az érdi Jövõ iskolája immár a huszon-
nyolcadik állomása volt annak a 2007 februárjában útnak indított rendezvény-
sorozatnak, amit a Szemléletváltás az Életért Ember- és Környezetvédõ Közhasznú 
Egyesület a fák és a természet megóvásáért kezdeményezett. 

Marosánné dr. Gáti Gabriella igazgató és Karay Zsófia, a természetvédõ Szél Egyesület elnöke
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A Szociális Gondozó Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szociális Gondozó Központ Érd, Bölcsődei Ellátás – Érd

bölcsődei szakgondozó (8 fő) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Aradi utca 7. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: böl-
csődei ellátásban részesülő 1–3 éves gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, fejlesztése, napközbeni ellátása. 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. 
Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium, érettségi, bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ) csecsemő- és kisgyermek-
nevelő-gondozó (OKJ), kisgyermekgondozó,-nevelő (OKJ), 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Felsőfokú képesítés, Felsőfokú csecsemő és gyermeknevelő – gondozó képesítés – Kreatív, nyitott személyiség, 
kezdeményező készség, cselekvőkészség, Bölcsődei módszerek magas szintű ismerete és alkalmazása 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Iskolai végzettséget igazoló okirat, fényképes önéletrajz, motivációs levél, tiszta erkölcsi 
bizonyítvány. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be. A pályázat benyúj-
tásának határideje: 2010. augusztus 19. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Grátzer Mihályné és Kristonné Tarnóczi Tímea nyújt, a 
06-23/374-944, 06-23/520-362 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Szociális Gondozó Központ Érd címére történő megküldésével (2030 Érd, Budai út 
14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2010, valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei szak-
gondozó (8 fő). – Elektronikus úton Kristonné Tarnóczi Tímea részére a munkaugy.szocgond@t-online.hu E-mail címen keresztül – Személyesen: Grátzer 
Mihályné és Kristonné Tarnóczi Tímea, Pest megye, 2030 Érd, Budai út 14. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Meghallgatás utáni döntés. A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 31. A pályázati kiírás 
további közzétételének helye, ideje: Érd Honlap – 2010. július 9., Érdi Lap – 2010. július 9.

Focitoborzó
Az Érdi VSE Labdarugó Szakosztálya
toborzót hirdet valamennyi korosz-
tályban fiúk részére
Érdeklődni lehet korosztályok szerint:
1995/96-ban születettek 
Molnár László  tel.: 06-30/249-1959
1997/98/99-ben születettek 
Versits Zsolt  tel.: 06-20/394-0467
2000/01/02-ben születettek 
Horváth László  tel.: 06-30/627-6607 


