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Hetven éve avatták fel
Julianus és Gellért barát szobrát
Ozsda Erika

A Magyar Földrajzi Múzeum
„Emlékezés egy évfordulóra – 70
éve avatták fel Julianus szobrát”
című rendezvényére invitálta az
érdeklôdôket.
Kubassek János, a múzeum igazgatója bevezetőjében egyebek mellett elmondta:
– Julianus Domonkos-rendi szerzetes, őshazakutató a XIII. század
első felében született. Származását
homály fedi, bár magyar volta
küldetésének ismeretében valószínűsíthető. 1235-ben indult el Magyarországról három társával, hogy
megkeresse a magyarok őshazáját.
Konstantinápolyba mentek, majd
Matrikába hajóztak. Innen 13
napot vándoroltak lakatlan pusztaságokon keresztül Alániába. A reménytelennek látszó küzdelmet
feladva két társuk hazatért. Julianus és Gellért barát folytatta az
utat, de a kimerültség miatt Gellért
hamarosan meghalt. Julianus végül
a Káma és a Belaja folyók, valamint
az Ural hegység által határolt
területen lelte meg a magyarok falvait. Gond nélkül beszélgetett az
emberekkel, hiszen nyelvük azonos volt. Tőlük tudta meg, hogy a
tatárok Európa elleni támadásra
készülnek. Második útja során
minél több információt igyekezett
megtudni a fenyegető veszélyről, a

tatárok harcmodoráról, mivel azok
Magyarország ellen készülődtek.
Julianus Vatikánban őrzött két
jelentése becses történeti forrás.
Hatásukra új fejezet nyílt Ázsia
megismerésének történetében.
Julianus és Gellért szobrát 70 éve
avatták fel a Budai Várban Bendefy
László kezdeményezésére, melyhez felajánlotta Az ismeretlen Julianus című könyvének honoráriumát. A szobor alkotója Antal Károly
Munkácsy-díjas szobrászművész,
akinek Körösi Csoma Sándor szobra a Magyar Földrajzi Múzeum
kertjének legbecsesebb kincse.
Az ünnepségen Bendefy István
édesapjáról, a Julianus szobor
megálmodójáról, Bendefy Lászlóról, a modern kor polihisztoráról
beszélt, aki általános mérnöki,
geológusi okleveleinek megszerzése után az Állami Földmérés szolgálatába állt. 1972-ben szerezte
meg a doktori fokozatot. Bárhol
volt a munkahelye, napi feladatainak ellátása mellett a szorgalmas
kutatómunka volt rá jellemző.
Nagy érdeklődést keltett Az ismeretlen Julianus című, 1936-ban
megjelent könyve. Ennek kezdeményezésére készült el Antal
Károly Julianus szobra.
Antal Károly életét és munkásságát
Szathmáry Gizella művészettörténész ismertette. Az 1909-ben,
Budapesten született szobrászművész 1925 és 1927 között a
budapesti iparművészeti iskolában

Tudja mi vár Önre a több biztosítós egészségügyben?
Ha nem...
Meghívó
Michael Moore: Sicko című filmjének
ingyenes vetítésére
Szepes Gyula Művelődési Központ,
2008. január 31. 18 órától
A film bemutatóját Érd Megyei Jogú Város
Önkormányzata szervezi.

Nagycsaládosok felhívása
Érzed-e már, hogy hiába próbálod meg jobban beosztani szűkös erőforrásaidat – egyre nehezebben megy, pedig ez egy-két éve még eszedbe sem jutott. Fájtak-e az áremelkedések? Nem. Addig nem, amíg van
mit enned, ki tudod fizetni a számlákat, talán hitellel pótolod, esetleg
kevesebb ruhát veszel vagy kevesebbet tankolsz. Most ismét egy döntés
van születendőben: az egészségügy piaci alapra helyezése. Még nem
érezzük igazán, de fájni fog, és súlyos teher lesz! Ebből nincs visszaút!
Nem lehet azt mondani, hogy nem így gondoltam! Nem lehet azt mondani a gyermekeinknek, hogy akkor épp el voltam foglalva valami mással, nem is tudtam mi történik...
Ha nem tudod miről írok itt, gyere és kérdezd meg! Ha már tudod és
egyetértesz vele, gyere és írd alá a népszavazási kezdeményezést:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon ne vezessék be a mindenki
által kötelezően választandó, üzleti alapon működő több-biztosítós
egészségbiztosítást?”
Várunk január 25-én és február 1-én 14.00-18.00 óra között a Bem
téren és az Európa sétányon az Élőlánc Magyarországért és az Érdi
Nagycsaládosok szervezésében. Bővebb felvilágosítás: www.agaboga.hu
és www.elolanc.hu/erd, illetve: a 06 20 5787896 telefonon.
Gyurkó Katalin

tanult díszítőszobrász szakon.
1934-ben végzett a képzőművészeti főiskolán. Műveit csoportos
kiállításokon bemutatták Rómában, Párizsban és három alkalommal a Velencei Biennálén is.
A Párizsi Világkiállításon 1937-ben
ezüstéremmel jutalmazták.
A Római iskola második nemzedékéhez tartozik. Ide sorolja stílusa, a
múlt iránti fogékonysága, művészi
szemlélete is. A Római Iskola
stílusának jellegzetes példája, s
egyben a műfaj egyik kiemelkedő
alkotása, a szobrász számára sikert
hozó két méter magas Gellért és
Julianus (1935–1937) emlékmű.
A szobor ma a Hilton Szálló külső
udvarán áll.
1950 és 1959 között a képzőművészeti főiskolán a kőrestaurálás
tanára. Részt vett az Operaház
szobordíszeinek elkészítésében.
A Munkácsy Mihály-díjat 1954-ben,
a Csók István-érmet 1958-ban
kapta meg. Életműve elismeréséül
1993-ban Kossuth-díjjal tüntették
ki. Egy évvel később hunyt el.
Egyéni kiállítása többek között a
Műcsarnokban és 1985-ben Érden
volt.
Ő készítette Klapka György és
Balassa János síremlékét, amelyek
a Kerepesi temetőben láthatók.
Köztéri művei között található
Szent István megkoronázása, Szűz
Mária kőszobra, Szent László,
Jókai, Táncsics, Berzsenyi és Kisfaludy szobra.

Verespatak
képekben
A Civil ÉRDek Egyesület fogadja be
2008. január 21. és 27. között a
VERESPATAK múltja, jelene, jövője
KÉPEKBEN című országos vándorkiállítást.
A 2007. február 21. óta a DunaTisza közében, a Tisza mentén, a
Tiszántúlon és Észak-Magyarországon vándorló országos vándorkiállítás 2007. december 10. és 13.
között Budapesten történt bemutatkozás után 2008 januárjában a
Dunántúlon folytatja útját. A kiállítás képeit idén már bemutatták
Szentendrén és Budaörsön, ahonnan a Civil ÉRDek Egyesület az
érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola támogatásával hozza
Érdre, s juttatja el Ercsibe is. A kiállítás a Közép-Európa Klub jóvoltából az érdi Kőrösi Csoma Sándor
Általános Iskolában (Érd, BajcsyZsilinszky út 19–21.) január 22-től
25-ig 9–18 óra között lesz megtekinthető, majd az ercsi Eötvös
József Művelődési Házban 27-én
délután, 16 órai kezdettel tartunk
ismeretterjesztő estet. A kiállítás
ideje alatt, a kiállítóteremben
vetítjük Kocsis Tibor: Új Eldorádó
című, Verespatakról készült dokumentumfilmjét.
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Január 24. csütörtök
10.00 A Közgyűlés közvetítése
élôben
Január 25. péntek
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.20 Érdi Panoráma
20.00 Filmklub
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.
Január 28. hétfő
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.25 Földközelben (új szám)
20.00 Híradó – ism.
20.10 Érdi Panoráma – ism.
20.40 Vitalitás – ism.
21.00 Mozgás – ism.
21.20 Földközelben – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.
Január 29. kedd
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.25 187 – megyei magazin
20.00 Híradó – ism.
20.10 Filmklub
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.
Január 30. szerda
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.30 Mozgás – sportmagazin
20.00 Híradó
20.10 Földközelben – ism.
20.30 187 – ism.
21.00 Mozgás – ism.
21.20 Egyházi magazin – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.
Január 31. csütörtök
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.25 Egyházi magazin
20.00 Híradó – ism.
20.10 Mozgás – ism.
20.30 Csillagszem – zenei műsor
21.00 Vitalitás – ism.
21.20 Egyházi magazin – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.
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Február 1. péntek
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.25 Érdi Panoráma
20.00 Filmklub
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.
Február 4. hétfő
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.30 Vitalitás – új szám
20.00 Híradó – ism.
20.10 Érdi Panoráma – ism.
20.30 Mozgás – ism.
21.00 Vitalitás – ism.
21.20 Egyházi magazin – ism.
21.40 Földközelben – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.
Február 5. kedd
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.30 187 – megyei magazin
20.00 Híradó – ism.
20.10 Filmklub
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.
Február 6. szerda
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.30 Mozgás
20.00 Híradó – ism.
20.10 Vitalitás – ism.
20.30 187 – ism.
21.00 Mozgás – ism.
21.20 Földközelben – ism.
21.40 Egyházi magazin – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.
Február 7. csütörtök
19.00 Híradó
19.10 Négyszemközt
19.30 Mojito
20.00 Híradó – ism.
20.10 Csillagszem – zenei műsor
20.40 Mozgás – ism.
21.00 Vitalitás – ism.
21.20 Királyok szigete – útifilm
22.00 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.

Panasz az ORTT elôtt
Az Érdi Városi Televízióban az elmúlt év novemberében az Állami
Számvevőszék vizsgálati jelentésével kapcsolatban készült műsorban – riporteri kérdésekre válaszolva – nyilatkozott a város jelenlegi és előző polgármestere. Az adásba került műsorral kapcsolatban Döcsakovszky Béla önkormányzati képviselő – korábbi polgármester – kifogással élt, állítva, hogy az általa elmondottak prekoncepcionálisan, ellenkezőjére fordítva, célzatosan megvágva kerültek adásba. Azt kérte, hogy a vele készült interjú teljes, vágatlan
szövege a sérelmezett anyaggal azonos időpontban és ismétlésben kerüljön
adásba. A kérést a Városi Televízió ügyvezető igazgatója elutasította konkrét
érdemi kifogás híján, illetve arra a televíziós gyakorlatra hivatkozva, miszerint
a felvett anyagok a televíziókban minden esetben vágva kerülnek adásba.
Ezt követően Döcsakovszky Béla önkormányzati képviselő az Országos
Rádió és Televízió Testület panaszbizottságánál élt panasszal. Az eljáró
tanács – miután meghallgatta a panaszost és a televízió ügyvezetőjét –
figyelemmel arra, hogy a panaszos nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani a rendeletben rögzített jogvesztő határidők megtartását, érdemi vizsgálat nélkül, formai hiányosság miatt elutasította.
A panaszbizottság állásfoglalása ellen Döcsakovszky Béla önkormányzati
képviselő jogorvoslati kérelmet nyújtott be, amelyet a panasziroda felterjesztett az Országos Rádió és Televízió Testület számára. A kérelmet a
testület a nyilvánosságtól zárt ülésen tárgyalja meg, és a hozott határozatról értesítik az érintetteket.

