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Kulturális és tudományos 

programok
2012. május 14. – május 20.

Szepes Gyula Művelődési 
Központ
Érd, Alsó u. 9. 
Tel.: 06-23/365-490
www.szepesmk.hu. Kérjük, 
iratkozzon fel hírlevelünkre! 
Jegyvásárlás: Hétfő: 8.30–18.00 
óráig, kedd–csütörtök: 8.30–
15.30, péntek 8.30–12.00  
óráig.

2012. május 14-én, hétfőn 10 és 14 órakor
Kippkopp és Kipikopik 
bábjáték a Nefelejcs 
Bábszínház előadásában.
Alkalmi belépőjegy 800 Ft.

2012. május 14–19-ig
Játékos tudomány: 
A fizika csodái Interaktív kiál-
lítás. Megtekinthető:
Hétfő–péntek 9–18 óráig, szombat 9–15 óráig 
Belépő: 400 Ft, csoportoknak elő-
zetes bejelentkezés szükséges. 
Információ: orsi@szepesmk.h

A Varga Zoltán Rováskör szer-
vezésében 2012. május 18-án, pénteken 
18 órától Legendák és valóság 
a Pilisben Szörényi Levente 
előadása és könyvbemutatója
Házigazda: Czippán István kör-
vezető 06-30/960-0566
A belépés ingyenes!

2012. május 20-án, vasárnap 11 órakor
Gyermeknapi előzetes!
Alma együttes koncertje
Belépő: 2000 Ft
Gyermekeknek 3 éves kortól 
a jegyvásárlás kötelező!

Érd, Budai u. 4. Tel.: 23/363-
036
www.foldrajzimuzeum.hu

A Magyar Földrajzi Múzeum 
állandó kiállításai:
•  Magyar utazók, földrajzi 

felfedezők 
•  Hely- és sporttörténeti kiál-

lítás
•  A Kárpát-medence tudomá-

nyos feltárói
Az érdi iskolásoknak a 
múzeum látogatása továbbra is 
ingyenes!

Az újonnan kialakított múzeum-
pedagógiai foglalkoztatóban 
szeretettel várjuk az óvodás, 
általános és középiskolás tanu-
lókat múzeumi órákra.
Előzetes egyeztetés: Buttinger 
Dániel múzeumpedagógus 
06-23/363-036

Meghívó
A Keresztény Értelmiségiek 
Szövetsége Érd és Vidéke szer-
vezet vezetősége szeretettel 
meghívja önt, kedves családtag-
jait és ismerőseit
2012. május 17-én (csütörtökön) 18 órakor
kezdődő rendezvényére:
Az Alpok és a Dolomitok 
hegyvilága, 
valamint 
magyar feltárói
Előadó:
Dr. Kubassek János
múzeumigazgató
Helyszín: Magyar Földrajzi 
Múzeum, Érd, Budai út 4.

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
programja
Rendezvényeinkről, a könyvtár 
szolgáltatásairól bővebb infor-
mációt talál a www.csukalib.hu 
honlapon!

A felnőttkönyvtár programja
május 23-ig
május 16. (szerda) 17 óra
Hancsovszki János fotókiállí-
tása
Dr. Kubassek János
Thaiföld című könyvének 
bemutatója
A programban elhangzik
dr. Kubassek János: Thaiföld 
ezer arca c. vetített képes elő-
adása
Vendég: Farkasvölgyi Frigyesné,
a Medicina Könyvkiadó igazga-
tója  

Könyvtári részlegeink 
nyitva tartása
Felnőttkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő–kedd:  10–19 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  10–18 h
szombat:  8–13 h
Gyermekkönyvtár:
(Érd, Hivatalnok u. 14. 
Tel.: 23/365-470)
hétfő–kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap
csütörtök–péntek:  10–17 h
szombat:  8–13 h
Zenei könyvtár:
(Érd, Alsó u. 27. 
Tel.: 23/524-070)
hétfő:  10–18 h
kedd, szerda:  szünnap
csütörtök: 12–17 h
péntek:  10–17 h
Parkvárosi fiókkönyvtár:
(Érd, Bem tér. 
Tel.: 23/367-162)
hétfő:  zárva
kedd:  10–18 h
szerda:  szünnap
csütörtök: 12–17 h
péntek: 12–16 h

Jót tenni jó! – természetesen
Az Érdi Környezetvédő Egyesület szeretettel hívja az 
érdeklődőket új könyve, a Jót tenni jó! bemutatójára és 
a Csodálatos természet című fotókiállítás megnyitójára, 
amely 2012. május 10-én, a madarak és fák napján 18 
órakor lesz az Érdi Városi Galériában.
Az érdi egyesület Gyurkó János: Árpád-kori templomok a Kárpát-
medencében, a Szászrégen útikönyv és az Érd természeti és 
műemléki értékei után újabb könyvet ad ki. Ez egy portrékötetet, 
amelyben 22 ember vall magáról, gyerekkoráról, munkájáról – és 
arról, hogyan került kapcsolatba a környezet- vagy műemlékvé-
delemmel. 

Bartos Csillát, az egyesület elnökét, a könyv szerkesztőjét kér-
deztük a könyv születéséről.

– Miért fontos, hogy ilyen könyvek megjelenjenek?
– Az alapszabály szerint egyesületünk környezet-, természet-, 

állat- és műemlékvédelemmel foglalkozik. Elsősorban példaképe-
ket szeretnénk bemutatni, főleg a fiataloknak. Olyan emberek szó-
lalnak meg, akik már sokat dolgoztak önkéntesként, és valamilyen 
szinten nyomot hagytak Érd életében is. A 22 portré bizonyítja, 
hogy értékeink mennyire sokrétűek és szerteágazóak. Sokak szá-
mára talán csak egy kis lökés, inspiráció kell ahhoz, hogy mellénk 
álljon. Akik csatlakoznak hozzánk, elmondhatják, tettek valamit, 
hogy jobb legyen a világ. 

– Miért Böjte Csabát kérték fel az előszó megírására?
– Tavaly februárban Csaba testvér megírta a Szent István-

tervet, amelyhez Magyarországon elsőként az Érdi Környezetvédő 
Egyesület csatlakozott. Mindenben egyezik a mi elképzeléseinkkel: 
„Szülőföldünk legyen egy csodaszép park. A szépség, a rendezett-
ség reális igénye a ma emberének, ezért legyen kész áldozatokat is 
hozni! A táj, a természet mindannyiunké.”  Kiemelném az önkéntes 
munka fontosságát, azt, hogy saját magunk szépítsük a környeze-
tünket. Ne várjuk, hogy a kormány, az önkormányzat vagy majd 
valaki megoldja helyettünk azokat a feladatokat, amelyeket mi is 
el tudunk végezni. Nem mindenhez kell pénz, sok pénz, csak össze-
fogás. Mondok egy példát: a Diófa utca környékén a lakosok egy kis 
teret gondoznak. Az ügyet mi is fölkaroltuk, pályázatot írtunk és 
nyertünk. A polgármester úr is segített, szerzett vizet a környékre, 
a terület képviselője, Kéri Mihály pedig egy vállalkozóval kiásatta 
a gödröket. Április 21-én elültettünk 510 sövényt és 25 fát. Érd 
minden részéről jöttek az emberek és segítettek. Azt szeretnénk 
megmutatni, hogy összefogással, önkéntes munkával és kicsi 
odafigyeléssel nagyobb eredményeket is el lehet érni. Folytatjuk 
a Virágos Érd mozgalmat is, bár átalakítjuk, és csak közterületekre 
koncentrálunk. Az, hogy valaki a kertjét rendben tartja, legyen 
természetes.

– A könyvben mindenkinek ugyanazt az öt kérdést tették fel. 
Melyek ezek?

– Mivel a szülőföld és a gyermekkor minden ember életében 
meghatározó, erre irányult az első kérdés. A neveltetés nagyon fon-
tos. A környezettudatosságot, a lakótér védelmét 3 módon lehet 
tanítani: neveléssel, példamutatással és büntetéssel. Ez utóbbiról 
most ne beszéljünk. Ez volt tehát az első: hogyan nevelték ezeket 

az embereket, mit hoznak a gyermekkorból, mit tartanak fontos-
nak a szüleik által közvetített elvekből és ebből mit adnak tovább a 
gyerekeiknek. Az is célunk volt, hogy Érd múltjáról többet tudjunk 
meg, ugyanis a többségük itt született, vagy itt gyerekeskedett. 
Mindannyian tudjuk, hogy kegyelmi állapot, ha az ember munkája 
elhivatottság, ezért is kérdeztük: miért ezt a szakmát, élethivatást 
választotta? 

– Értékvesztett világunkban egyre kevesebb az önzetlen cse-
lekvés a közösség javára. Egyrészt azt kérdeztük, hogy mi indította 
arra, hogy önkéntesként, ellenszolgáltatás nélkül is tevékenyked-
jen, másrészt mikor és hogyan lehet a fiatalokba oltani a környe-
zettudatosság fontosságát, a pénz nélküli szolgálat jelentőségét. 
Érd városát mondták Európa legnagyobb falujának, alvóvárosnak. 
Nagyvárost akartak építeni belőle, pedig valójában nem az. Az volt 
az utolsó kérdésünk, hogy milyennek látja Érdet, mi az, amin javí-
tani lehetne – pénz nélkül –, és hogyan. Majdnem mindegyikük 
visszatérő gondolata, hogy Érd kertvárosi jellegét mindenképpen 
meg kell őrizni. Ez a város lényege, ezért költöznek ki még a mai 
napig is Budapestről évente egy-kétezren. A könyvben szereplők is 
azt mondják, amit az egyesületünk, hogy összefogással, együtt-
működéssel és még pénz nélkül is lehet tenni. Jót tenni! Össze 
lehet gyűjteni a virágmagokat, lehet bokrot, facsemetét nevelni 
és továbbadni. 

– A könyvet az önkormányzat oktatási és művelődési bizottsága 
támogatta, illetve kaptunk támogatást a polgármesteri keretből. 
Ennyi pénzből 500 példányt tudtunk kiadni. Csak a nyomdára költöt-
tünk, önerő az írás, a szerkesztés és a tördelés. Az iskolák könyvtárába 
mindenképpen szeretnénk eljuttatni egy-két példányt. A könyvben 
találhatók a témához kapcsolódó versek és idézetek, illetve Csaba 
testvér elmélkedéséből néhány gondolat – mindenki okulására. 
A Naphimnusz a világ legszebb környezetvédelmi témájú verse. 
Minden benne van. Ha csak azt betartanánk…! JB


