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A hírek szerint összecsaptak a 
hullámok Horváth András feje 
felett. Miután 2010. augusztus 
18-án a Magyar Távirati Iroda – 
Eőry Örsre, a KDNP érdi elnö-
kére  hivatkozva  –  hírül  adta, 
hogy  a  KDNP  nem  támogatja 
Horváth Andrást,  pár nap  telt 
csak  el,  és  a  Helyi  Választási 
Bizottság  (HVB)  választási 
törvénysértést  állapított  meg 
Horváth  András  szórólapjai 
kapcsán. 
A helyi  választási  bizottság 

egy augusztus 19-i kifogásnak 
helyt  adva  hozta  meg  dönté-
sét. A kifogás  lényege, hogy a 
Meggyesek Civil Érdek válasz-
tási  honlapján  két  egymást 
követő sorban kétféle minőség-
ben  szerepel  Horváth  András 
polgármesterjelölt.  Egyszer 
mint  a  KDNP  külön  jelöltje, 
majd  később  mint  független 
jelölt.  A határozat  szerint  a 
Civil Hírmondó címû helyi lap 
2010.  augusztusi  számában  a 

beadványozó  szintén  észlelte 
a  fenti  ellentmondó  informá-
ciót,  amely  megtévesztheti  a 
választópolgárokat,  mivel  a 
közlésből  nem  dönthető  el 
egyértelmûen,  hogy  Horváth 
András  független,  vagy  a 
KDNP jelöltje. 
A helyi  választási  bizottság 

megállapítása  szerint  a  kifo-
gásolt honlap és nyomtatvány 
felelős  kiadói,  valamint  a 
kiadványban  nyilatkozó  pol-
gármesterjelölt  is  jogszabályt 
sértett. Emiatt a honlap felelős 
kiadóját,  Jakab Bélát,  illetve 
a  sajtótermék  felelős  kiadóit: 
Jakab Bélát és Leszák Ferencet, 
valamint Horváth András pol-
gármesterjelöltet  eltiltották  a 
további jogsértéstől. 
Információink szerint egyéb-

ként  a  HVB  határozatából 
mind  a  törvénysértő  Horváth 
András,  mind  az  ő  támogatá-
sától  elzárkózó  KDNP  példá-
nyát Aradszki András vette át.

Csoportos törvénysértés

KÖZLEMÉNY
A Fidesz  –  Magyar  Polgári  Szövetség  érdi  polgármester-
jelöltje, T. Mészáros András és valamennyi érdi egyéni kép-
viselőjelölt  összegyûjtötte  az  önkormányzati  választásokon 
való induláshoz szükséges számú ajánlószelvényt.
Jelöltjeink  és  aktivistáink  a  következő  napokban  folytat-

ják  az  ajánlószelvények  gyûjtését, mert  célunk, hogy  vala-
mennyi olyan választóhoz eljussunk, aki számára a „Virágzó 
kertváros” vonzó alternatíva, és október 3-án, az önkormány-
zati  választáson  a  Fidesz  –  Magyar  Polgári  Szövetség  érdi 
jelöltjeire és polgármesterjelöltjére szeretne voksolni.
Érd, 2010. augusztus 23.

Segesdi János kampányfőnök
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség érdi szervezete

Augusztus  20-án  Érden  Szent 
István  emléke  előtti  tisztelgés-
re  a Magyar Földrajzi Múzeum 
kertjében  került  sor.  A város  a 
hagyományőrzés  szellemében 
színes  programmal  várt  vala-
mennyi érdeklődőt.
Az  ünnepség  nyitányaként  a 

megjelentek közösen énekelték 
el  a  Himnuszt,  a magyar  nem-
zet  imádságát. Ezt T. Mészáros 
András  ünnepi  köszöntője 
követte. A polgármester megem-
lékezett államalapító királyunk-
ról,  majd  felemelő,  napjainkra 

érvényes  gondolatokat  osztott 
meg az ünneplő tömeggel: 
–  Nemzeti  érzésünket  sok 

bántás, sérelem és támadás érte 
az  elmúlt  több  mint  ezer  esz-
tendőben, sőt, éri manapság is. 
De  soha  nem  szûnt  meg  élni, 
létezni. A magyar nemzet tuda-
tának  része,  a  független,  sza-
bad  magyarság,  amely  magá-
ban  hordozza  büszkeségünket, 
a  tartást,  ami  nélkül  egészen 
bizonyosan  nem  vészelhettük 
volna  át  az  elmúlt  tíz  évszáza-
dot.  Ez  a  nemzeti  büszkeség 

élteti  szabadságharcainkat,  az 
ellenállást minden idegen, vagy 
az  idegeneket  kiszolgáló  hata-
lom  ellen.  Ezt  az  éltető  erőt 
Szent  Istvánnak  köszönhetjük 
és így túlélésünket is.
Az  ünnepi  mûsorban  –  a 

hagyományok  megjelenésének 
jelképeként  –  Kóka Rozália  és 
a Bukovinai Székely Népdalkör 
lépett  színpadra.  A dalegylet 
tagjai  a  tőlük megszokott  szín-
vonalas  mûsorral  –  ez  alka-
lomból  egy  Szent  István  éne-
kekből  összeállított  szépséges 
dalcsokorral  –  kedveskedtek  a 
nézőknek.  Mûsoruk  keretében 
elhangzott Wass Albert monda-
feldolgozása  is A magyar  Szent 
Koronáról.
Az  ünnepi  hangulatra  az  új 

kenyér megszentelése és megál-
dása  tette  fel a koronát. Erdélyi 
Takács István  református  lel-
kész, Labossa Péter evangélikus 
lelkész,  valamint  Hajdú Ferenc 
katolikus  plébános  egymást 
követve mondták  el  imádságai-
kat. A református lelkész bibliai 
igére – Álmos próféta könyvére 
– hagyatkozva mondott néhány 
szót, majd  a  90.  zsoltár  befeje-
ző  gondolataival  áldotta meg  a 
kenyeret,  az emberi munkát és 
az emberi  életet. Labossa Péter 
a  mindennapi  kenyér  fogalmá-
ról, Hajdú Ferenc katolikus plé-
bános  a  hosszú  távú,  helyes 
életről beszélt. A megszentelt és 
megáldott új kenyeret és szőlőt 
szétosztották  az  egybegyûltek 
között.
Az  ünnepség  fényét  az 

1983-ban  bemutatott  legendás 
rockopera,  az  István,  a  király, 
valamint  a  2000-ben,  a Magyar 
Millennium  kiemelt  esemé-
nyeként  közönség  elé  került, 
tömegek  lelkét  megérintő 
Veled, Uram! címû dalmû rész-
letei  emelték.  Szörényi Levente 
dallamai  és  Bródy János  szö-
vegei  Feke Pál  musical  színész 
előadásában  csendültek  fel. 
Az  énekes  először  járt  Érden, 
és  Szent  István  államalapító 
királyunk  napja  alkalmából 
néhány  személyes  gondolatot 
is  megosztott  a  közönséggel. 
Mûsorával  emlékezetes  perce-
ket  szerezett  a  nézőseregnek 
– dalainak egy részét vele együtt 
énekelték. A rockoperarészletek 
mellett  könnyûzenei  mûvek  is 

megszólaltak. Az augusztus 20-
i  megemlékezés  zárásaként  a 
Szózat hangzott el.
A Szent  István Nap – hazánk 

egyik legrégebbi nemzeti ünne-
pe  –,  első  királyunk  uralkodá-
sának,  Magyarország  valódi 
európai állammá és hatalommá 
válásának  ünnepe.  Az  erede-
tileg  augusztus  15-ére  –  István 
király  törvénykezési  napjának 
és  egyben  halálának  évfordu-
lójára  –  eső  ünnep  1083  óta 
–  Szent  László  király  rendelete 
nyomán  –  kerül  ezen  a  napon 
megrendezésre.  A közel  egy 
évezred sem tudta megkoptatni 
Szent  István  és  az  új  kenyér 
ünnepének  fényét,  elhomályo-
sítani jelentőségét.
Ma már az egész ország vala-

mennyi települése részt vesz az 
ünneplésben; mindenütt színpa-
di  produkciókkal,  koncertekkel 
tisztelegnek  Szent  István  előtt. 
Érd  város  polgárai  is  kellemes 
környezetben, igen színvonalas 
mûsor keretében emlékezhettek 
meg államalapító királyunkról.
  Kovács Renáta

Szent István-napi ünnepség
Augusztus 20-án városi ünnepséget tartottak a 
Magyar Földrajzi Múzeum kertjében. Hazánk egyik 
legjelentõsebb állami ünnepén a hagyományos kultu-
rális mûsort és kenyérszentelést követõen az István, a 
király és a Veled, Uram! címû rockoperákból hallhat-
tak részleteket az ünnepelni vágyók.

T. Mészáros András polgármester 
mondott ünnepi beszédet

A megszentelt kenyér

A városban sokan kísérték figyelemmel az ünnepi programot
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A legkisebbeknek is jutott a kenyérbõl Kínálás a székely dalkör tagjaitól

A Vörösmarty Mihály Gimnázium - Érd 
                      

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

magyar–ének vagy ének szakos  
középiskolai tanár 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  magyar-ének szakos teljes munkaidő, ének szakos részmun-
kaidő, heti 14 órás
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Széchenyi tér 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
énekkar szervezése 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Egyetem, ének szak, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• egyetemi végzettséget tanúsító oklevél, önéletrajz 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását 
követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 7. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Elektronikus úton Bakos Mária részére a vmg@vorosmarty-erd.sulinet.hu E-mail címen 

keresztül 
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 10. 


