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Gyalog, gyalogos, gyalogo-
san, gyalogmenet, gyalogtú-
ra. Napjainkban nem gyakran 
használt szavak és kifejezések. 
Itt Érden, a nagy távolságo-
kat tekintve, még csak gyalo-
golunk, de a lakosok jó része 
inkább közlekedik. Mivel? Beül 
a garázsban, az udvarban vagy 
a ház előtt parkoló kocsijába, 
hogy munkahelyére, bevásárolni 
vagy rokonaihoz. ismerőseihez, 
netán színházba, moziba men-
jen. A történelmi nagyvárosaink-
ban villamosok és autóbuszok 
közlekednek, fővárosunkban 
pedig nagy távolságokra elvisz 
a metró, a HÉV és persze a taxik 
serege.

Gyalogolni jó – ismételget-
jük Móricz Zsigmond egyik 
mûve után, de alig használjuk 
a lábunkat. Pedig a biológia 
törvényei szerint amelyik szer-
vét nem vagy nem túl gyakran 
használja az ember, az bizony 
elsorvad. Negyven esztendeje 
is van, hogy interjút készítet-
tem az egyik lap számára dr. 
Beresztóczy Miklóssal, az akkori 
országgyûlés elnökhelyettesé-
vel. A téma a napi gyalogút volt. 
Mondandójának lényege ez volt. 
Reggelenként ágyból felkelve a 
fürdőszobáig meg vissza, majd 
a liftajtóig jutva és onnan ki a 
kocsiig, összesen hetven lépés. 
Ehhez az egész napos tevékeny-
sége alatt még száz lépés járul, 
s föl a lakásig megint hetven. 
Ez bizony egy álló nap alatt 
csupán kétszáznegyven lépést 
tesz ki. Mivel ellensúlyozta ezt 
a gyaloglási hiányt? Vásárolt egy 
kiskutyát, s azt kora reggel fél 
órán át sétáltatta az utcán, majd 

délben hazament érte az újabb 
sétáltatás végett, végül pedig 
este vacsora után egy alapos, 
másfél, kétórás, ráérős gyaloglás 
zárta le a napját. 

„Vizet prédikál és bort iszik”, 
szokták mondani az ilyen jó 
tanácsokat, kézenfekvő példá-
kat felhozóra. E tekintetben 
kijelenthetem: „Tanár úr, kérem, 
én készültem, és nemcsak meg-
tanultam, hanem végre is haj-
tottam a feladatot!” Kilenc-tíz 
esztendős koromban sok gyalog-
túrát tettem meg a budai hegyek-
ben, és tíz napig táboroztam 
Gödöllőn 1933-ban a Cserkészek 
Világtalálkozóján. Az eucharisz-
tikus kongresszus idején 1938-
ban XI. Pius pápa követének, 
Pacelli bíborosnak egyik minist-
ránsa lettem. Reggelenként már 
hét előtt a Margitszigeten, a 
Nagyszálló halljában kellett len-
nem. A Szûz utcai (VIII. kerüle-
ti) lakásunkból a Nagykörúton 
végig gyalogolva tettem meg az 
utat, mivel a 24 filléres villamos-
jegyre nem tellett. A II. Bécsi 
döntés alapján visszatért Észak-
Erdélyt 1942. év nyarán jártam 
be, ugyancsak gyalogosan. 

Máramarosszigeten, a gyors-
vonatról leszállva elindultam 
őseim földjére, a Háromszék 
megyében fekvő Esztelnekre, 
ahol a ferences atyák vendégsze-
retete várt. Útközben sok falu-
ba, városba betértem, keresve 
őseim tevékenységének nyomát. 
Sikerült Mikes szülőfalujáig, 

Zágonba elgyalogolnom, ahon-
nan Sepsiszentgyörgyre, őseim 
középkori fészkébe vitt utam. 
Szerencsémre a városban akkor 
még meglévő Székely Irattárban 
egy hétig keresgélhettem az 
iratok közt, sok-sok adathoz 
jutva. Akkor még nem tudtam, 
hogy ez a pár ezer kilométe-
res gyalogtúra főpróbája lesz az 
évekkel későbbi, bajor földön 
megtett kényszerû gyaloglásnak. 
Negyvenötben bajor földön öten, 
a saali fogolytáborból sikeresen 
megszökve három nap alatt 120 
kilométert gyalogoltunk célun-
kig.

A Berda Jóska költő bará-
tommal tett vándorlásaink 
„kenték fel talpunkra” a balzsa-
mot! Vasárnaponként a budai 
hegyek után a Mátrát, a Bükköt, 
a Vértest, a Bakonyt jártuk be, 
majd elutaztunk Pécsre, hogy 
megnézzük a siklósi várat. 
Megmásztuk a Mecsek tündé-
ri tájait. Most, hogy rövidesen 
elkezdem „morzsolni” a 90. 
évemet, szükségem van ismét 
a hetenkénti talpmasszázsra. 
Talpunkon ugyanis kitapintható 
valamennyi belső szervünk köz-
pontja. Egyórás masszázs fölér 
legalább ezer kilométernyi gya-
loglással és egyheti pihenéssel. 
Májustól kezdve kertünk gyepén 
mezítláb sétálgatva remélem, 
behozom a gyalogtúrák elmara-
dását. Mezítláb járni a gyepen 
felér egy gyógyító masszázzsal. 

Befejezésül csak annyit mon-
danék, próbálják meg Önök is! 
Használják ki bátran a gyaloglá-
sok legfőbb előnyét. Ugyanis ez a 
legjobb védekezés az érszûkület 
kifejlődése ellen.   Bíró András

Gyalog

Süt a nap. Igaz, kicsit vissza-
hűlt az idő, és ha nem is télies-
re, de mindenesetre az utóbbi 
időszak napos, kellemes tava-
szánál jóval hűvösebbre fordul-
tak a reggelek. A szakemberek 
szerint később sem meleg-
szik fel a levegő úgy, mint a 
korábbi hetekben – de ennél 
többet ezen a helyen aligha 
érdemes foglalkozni a mete-
orológia fordulataival. Amire 
viszont érdemes figyelni, az 
a – nehéz ezt másként fogal-
mazni – természet ébredése. 
Nem arról van szó, hogy most 
párás szemmel el kellene érzé-
kenyülnünk rügyfakadáson, a 
fű sarjadásán vagy az orgona 
szétnyílni készülő bimbóin. 
A körülöttünk éledő természet 
tudja a dolgát, a levelek megje-
lentek a fákon, a virágok nyílni 
kezdtek, nincs ebben semmi 
rendkívüli, semmi különöseb-
ben figyelemreméltó. Amit 
mindezek mellett minden-
képp észre kell vennünk, az 
az ember. Pontosabban: az 
emberek mozdulása, ébrede-
zésük a téli dermedtségből. 
Mintha a húsvéti asztalok leta-
karításával, az ünnepi étkek 
elfogyasztásával befejeződött 
volna az erőgyűjtés a tavaszi 
munkákhoz.

Ezek a tavaszi műveletek 
annak, aki alaposan körül-
néz itt a városban, és lát is, 
nemcsak néz, mást is, többet 
is jelentenek konkrét fizikai 
tevékenységnél. Arra is szük-
ség van, természetesen, és 
akinek kertje van, pontosan 
tudja, milyen munkálatokkal 
kell ilyenkor magához téríte-
nie a téli dermedésből élede-
ző növényzetet, milyen sor-
rendben, milyen eszközökkel, 
milyen tavaszi munkákat kell 
elvégezni. A következő napok-
ban, hetekben azonban sok 
más is megmozdult, éledezik 
a környéken. Nem véletlen a 
„környék” kifejezés használa-
ta a város helyett, mivel egye-

bek közt az a rendezvénysoro-
zat, amelyet három múzeum 
tudománynépszerűsítői szer-
veznek, várhatóan az egész 
régió, sőt, talán még nagyobb 
terület érdeklődőit is megmoz-
gatja. Ez a vállalkozás jó példa 
a tavaszi pezsdülésre, pedig 
a próbálkozás nem ígérkezik 
könnyűnek. Gondoljuk csak 
végig: ragyogó napsütésben 
főleg fiatalokat rávenni arra, 
hogy vonuljanak be múzeu-
mokba, nézegessenek poros, 
régi tárgyakat, hallgassanak 
előadásokat… Ennek ellenére 
az ötletgazdag akció, amely 
persze ennél sokkal színe-
sebb (és amelynek programját 
lapunk 7. oldalán részletesen 
ismertetjük), az előzetes jelek 
szerint „sikerre van ítélve”. 

Nemcsak a Múzeumi körjárat 
nevű program mutat azonban 
pezsdülést, ez csupán egyetlen 
példa. Nagycsaládosok rendez-
vényeitől műsoros (!) szelektív 
hulladékgyűjtésig, csatornázá-
si munkálatoktól nagyszabá-
sú majálisig számtalan egyéb 
rendezvényt lehetne még fel-
sorolni, amelyeknek a testi-
szellemi felfrissülés mellett 
közösség-összekovácsoló sze-
repe is vitathatatlan. Ha valaki 
próbálta már – és Érden már 
eddig is nem kevesen próbál-
ták –, milyen érzés társaságban 
biciklizni néhány kilométert, 
vagy éppen szemetet szedni, 
természeti környezetet tisztí-
tani ismerősökkel és ismeret-
lenekkel, tudja, hogy az ilyen 
társas megmozdulások meny-
nyire értékesek. Az ilyenkor 
létrejövő vagy éppen tovább-
fejlődő barátságokra, kapcsola-
tokra sok mindent lehet építeni 
a későbbiek folyamán.

Most tavasz van, szépen süt 
a nap. Érdemes kihasználni.

A szerkesztõ jegyzete

Tavaszi mûveletek

A tavaszi városi programokról 
számolt be húsvét előtti sajtó-
tájékoztatóján Segesdi János 
alpolgármester, illetve két 
meghívott vendége. Buttinger 
Dániel múzeumpedagógus 
elsőként a Nagytétényi Kastély-
múzeum, a Magyar Földrajzi 
Múzeum és a százhalombattai 
Matrica Múzeum közös kez-
deményezéséről beszélt. Az 
„Öreg bútorok a háznál – a kas-
télytól a kúrián át a panelig” 
címmel kulturális kirándulásra 
várja látogatóit a fenti három 
múzeum. Április 14-én, május 
12-én és június 9-én ingyenes 
buszjárat közlekedik a múze-
umok között, így aki szeretné, 
mindhárom helyszínre térítés-
mentesen eljuthat. 

– A Magyar Földrajzi Múzeum 
ezeken a napokon kedvezmé-
nyes, ötszáz forintos belépővel 
látogatható, 14 éves kor alatt 
ingyen, és a múzeumi körjá-
rat idejére több más programot 
is szervezünk. Április 14-én 
látványos földrajzi kísérletek-
kel várjuk a gyerekeket, szü-
leiket pedig vetítéssel. Május 
12-én a Madarak és fák nap-
ját ünnepeljük, két fotókiállí-
tással, gyermekkuckóval. Ezen 
a napon kerül sor az immár 

hagyományos gyermeknapi ren-
dezvényre, amit az Ága-Boga 
Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 
szervez, illetve a Születés Hete 
programjaira is. Június 9-én, 
a múzeumi körjárat harmadik 
napján Kambodzsával foglalko-
zik a Magyar Földrajzi Múzeum 
– sorolta programjaikat Buttinger 
Dániel. A múzeum munkatársa 
hangsúlyozta azt is: a körsétá-
hoz bármelyik megállóhelyen 
lehet csatlakozni, a buszok az 
intézményeknél állnak meg, 
a megállók helyét tábla jelzi 
majd, amelyen a menetrendet 
is feltüntetik. (A programokról 
további információk jelen lap-
számunk 7. oldalán, illetve a 
Földrajzi Múzeum honlapján és 
közösségi oldalán olvashatók.)

A tavasz bővelkedik a csa-
ládos programokban: április 
29-én kerül sor az Érd Körbe 
kerékpáros tömegsportrendez-
vényre, amely a Főtérről indul 
10 órakor. Ugyanezen a napon 
és ugyanitt tartják az Ága-Boga 
Egyesület fesztiválját, délután 
3 órai kezdettel, több neves fel-
lépővel. Itt hirdetik ki a civil 
szervezet fotó- és videopályáza-
tának nyerteseit is. 

A sajtótájékoztatón Bada 
Zoltán, az Érdi Fidesz Zöld 

Tagozatának elnöke egy, a 
Föld napja alkalmából ren-
dezett programra hívta fel az 
érdiek figyelmét. Az ÖKO-
Pannon Nonprofit Kft. szelektív 
hulladékgyûjtést népszerûsítő 
road show-jára április 20-án, 9-
től 16 óráig kerül sor városunk 
főterén – a szervezők nemcsak 
az óvodákat, iskolákat, hanem 
minden érdeklődőt szeretettel 
várnak. 

Segesdi János alpolgármes-
ter e programmal kapcsolatban 
aláhúzta: a hulladék szelektív 
módon történő gyûjtését, illet-
ve hasznosítását a városvezetés 
kiemelten fontosnak tartja – mi 
sem mutatja ezt jobban, mint 
az, hogy pályázati forrásból hul-
ladékhasznosító üzemet kíván 
létrehozni a város.

– Nem szemétben, hanem 
hulladékban kell gondolkozni, 
azaz másodlagos nyersanyag-
ban, amit ha megfelelő módon 
tudunk hasznosítani, a lakók 
még profitálhatnak is belőle 
– emelte ki az alpolgármester.

Tavasszal – immár hagyomá-
nyos módon – kerül sor a város-
szépítési, szemétszedési akci-
ókra is. Az Érdi Környezetvédő 
Egyesület április 14-ére szervez 
szemétszedést és karbantar-

Családi programok, kulturális kirándulások  

Idén is lesz városi nagytakarítás
Múzeumi körjárat, gyermeknap, Ága-Boga-fesztivál, Érd Körbe, városi nagytaka-
rítás, Föld napja road show – többek közt ezek a programok várják az érdieket 
április és május folyamán. A részletekrõl a múlt szerdai sajtótájékoztatón számolt 
be Segesdi János és két vendége. Az alpolgármester felhívta a figyelmet a hama-
rosan kézbesítésre kerülõ önkormányzati hírlevélre is, amely fontos információkat 
tartalmaz a csatornázással kapcsolatban.

tást a Fundoklia-völgyben és a 
Darukezelő utcai kiserdőben, az 
önkormányzat pedig – a tava-
lyi Teszedd! akcióhoz hasonló-
an – május 19-én tart „tavaszi 
nagytakarítást”. Segesdi János 
arra kérte a környezetükért 
felelősen gondolkozó érdi lako-
sokat, csatlakozzanak az akci-
óhoz. Mint az alpolgármester 
elmondta: kérni fogják a civil 
szervezetek és az Érd-Kom Kft. 
segítségét is.

Hamarosan megérkezik a 
postaládákba az önkormányzati 
hírlevél.

– Ezt nem azért küldjük, 
hogy látszatintézkedéssel tart-
suk fenn a lakossággal a kap-
csolatot, hanem mert igen fon-
tos információkat szeretnénk 
megosztani az itt élőkkel, most 
éppen a csatornázással kapcso-
latban. Ezért kérjük: olvassák 
el hírlevelünket – hangsúlyozta 
az alpolgármester, aki elmondta 
azt is, hogy a jótékonysági kon-
certnek, illetve a felajánlások-
nak köszönhetően több mint 
egymillió forint gyûlt össze az 
ófalusi artézi kút felújítására 
– ebből az összegből elkészül-
hetnek a tervek. 

– A megvalósításra is meg fog-
juk találni a pénzt, hiszen az a 
célunk, hogy az artézi kút méltó 
megjelenést kapjon – jegyezte 
meg Segesdi János, aki végezetül 
felhívta a figyelmet arra: az érdi 
női kézilabdacsapat – NB I-es 
tagsága során először – legyőz-
te a Debrecen csapatát, és az 
alapszakaszt a 4. helyen zárta. 
A bajnoki rájátszásban az Érd 
a Győr ellen lép pályára, a pár-
harc eredményétől függ, hogy 
az Érd az első-második vagy a 
harmadik-negyedik helyért ját-
szik-e a későbbiekben.

– A Győr nemcsak Magyar-
országon, de Európában is 
kiemelkedő együttes, ezzel 
együtt bízunk abban, hogy a 
nyugodt játék a legjobbat hozza 
majd ki az érdi lányokból – zárta 
szavait az alpolgármester.

  Ádám Katalin

A tavalyi Teszedd! akcióhoz hasonlóan idén is lesz „tavaszi nagytakarítás” – sajnos, bõven akad munkája az 
önkéntes szemétszedõknek  (képünk az egyik érdi vasúti töltés mellett készült)
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A Kincses Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kincses Óvoda – Fácán Tagóvoda

tagóvoda-vezető munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2012.08.01. – 2017.07.31-ig szól. 
A munkavégzés helye: Pest megye, 2030 Érd, Fácán köz 1. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Tagintézményben folyó nevelői munka veze-
tése, ezzel kapcsolatos adminisztráció vezetése. Óvodás gyermekek nevelése, fejlesztése, nagyfokú gyermekszeretettel. Együttműködő 
kapcsolattartás a szülőkkel és a kollégákkal. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
•  főiskola, vezetőképző, óvodapedagógus, 
• óvodapedagógus, valamint vezetői szakmai tapasztalat – legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat, 
•  felhasználói szintű számítógép-használói ismeretek, 
•  vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
•  magyar állampolgárság, bűntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  főiskola, vezetőképző, 
•  felhasználói szintű számítógép-használói ismeretek, 
•  empátia 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Érvényes erkölcsi bizonyítvány, fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, intézmény vezetésére vonatkozó 

program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 4. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
•  Postai úton, a pályázatnak a Kincses Óvoda címére történő megküldésével (2030 Érd, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 99/2012 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. 
•  Személyesen: Szénásiné Mészáros Márta, Pest megye, 2030 Érd, Béke tér 1. 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Nevelőtestületi javaslat alapján, intézményvezetői döntés 
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 25.  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. április 2. 


