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Érd város díjazottjai

A normális ember

Év Családja Díj

Közelítések Hamvas Béla gondolkodásához – 8.

„A

Király Ignác és felesége átveszik a díjat T. Mészáros Andrástól
Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 2011. januárjában
alapította az Év Családja Díjat, mely annak az Érden élõ
családnak adományozható,
amelynek tagjai mindennapi
életükkel, munkálkodásukkal,
gyermekeik nevelésével, taníttatásával, családtagjaik
gondozásával, közéleti szerepvállalásukkal is példaként
állíthatók a város közössége
elé.
A díj odaítélésére a Szociális és
Egészségügyi Bizottság tett javaslatot, figyelembe véve a „Szövetség az
Érdi Családokért” szövetség, és az
„Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi
Egyesület” javaslatát.
E javaslatok alapján döntött úgy
a Közgyûlés, hogy az „Év Családja”
Díjat KIRÁLY IGNÁC ÉS CSALÁDJA részére adományozza.
Király Ignác és felesége, Királyné Tojzán Erzsébet 16 gyermeknek

adott életet. Becsületesen, saját erejükbõl, keresztény szellemben nevelték fel gyermekeiket. Hiteles emberek, akik a családjukért és meggyõzõdésükért komoly áldozatokat
hoztak. A 16 gyermekbõl 10 ma is a
szülõkkel él, a többiek önálló családot alapítottak és becsületes, tanult
emberekké váltak. Érden dolgozik
és hasznos tagja életünknek egy orvos és egy tanító gyermekük.
Erzsike csendesen, de fantasztikus módon irányít egy ekkora családot, ami kevés embernek adatik meg.
Ignác – noha ekkora család kevés
idõt enged másra – tevékenyen részt
vesz a Nagycsaládosok Érdi Egyesülete és a város közösségi életében
is.
Tapasztalatukat életükrõl, a gyermeknevelésrõl szívesen és õszintén
megosztják másokkal.
A Király család példája hitet, reményt és bizalmat ad a becsületes,
tisztességes házasság, a családi élet
vállalására.

Érdi Sport Díj

z ember azért dolgozik, hogy
minél több és nagyobb lehetõséget biztosítson olyan életre, amely
tényleg élet. Ehelyett: amit tesz, a
kellékekért teszi. A kellék nem lényegtelen, de mellékes. Az életnek
csupán feltétele. A dolgok. Mindig a
dolgok. A technika. A berendezkedés. A körülmények megteremtése.Azt hiszik, az élethez kell valami,
vagyon, pénz, állás, rang, ruha, ház,
hír, autó, hatalom, villa, mintha e
nélkül nm lenne élet és hozzá sem lehetne fogni.” Ahogy a kellékek áradata egyre növekszik, az élet maga
egyre szárazabb lesz és az ember
maga pedig egyre szomjasabb.
A gondolkodók szerint az élet, ha
ténylegesen élet, önmagával megtelik és önmagánál valamiképpen több
lesz. Az élet csak akkor lehet önmaga, ha a lét megérinti. Ekkor az élet
csepp abból, ami öröktõl fogva van.
A mai elméletek többsége szerint
az ember elsõsorban a társadalmi realitásban él. A társadalmi berendezkedés azt követeli meg, hogy az ember egy eltorzult hazugságrendszerhez alkalmazkodjék amiatt, hogy
boldogulni tudjon. A megalkuvás
kötelezõ. Mindaz, ami van, a tisztaság ellen szól. „Tilos elrejtõzni a tudás elõl, hogy mindenemet eladhatom, de önmagamat nem. Ha valaki
mégis elrejtõzik és beszennyezõdéséért mást okol, eldugott valamit, amihez nem enged hozzányúlni, sõt azt
igazolja és magyarázza...” Heidegger szerint az igazság a rejtõzködés
átvilágítása. Minden azon múlik,
hogy létem igazságához hû maradok-e, vagy az alkalmazkodás erõinek engedek. „Amíg az ember lázad,
és az igazság segítségét várja, és mivel a segítség nem érkezik, elhagyatva kétségbeesésben él, addig létének
középpontja nincs magában. Ez az
ájultság egy neme és az ájultság
mindig rossz.”
Hamvas Béla szerint egyszerûnek és normálisnak kell lenni. Teljes
egészében jelen kell lenni a pillanatban. Tiszta látással kell élni. Az embernek tudatosan és éberen a benne
levõ isteni szikrát ki kell bontakoz-

tatni. Az egyedül helyes életrend a
szereteté.
„A normális ember az egyetemes
rendben helyezkedik el, tehetségre
szüksége nincs, bárki által felvehetõ
és élhetõ, nem magasrendû, nem
egyéni, nem egyszeri, nem kivétel,
hanem általános és szabályos.”
A beavatás a normalitást helyreállító folyamat. Egyre kevesebb ember van, aki a normalitást kibírja és
egyre több, akinek természetes állapota a rendetlenség, a homály, a
görcs, a zûrzavar. A beavatás során
az embert a küszöbig segítik el, magán a küszöbön azonban mindenkinek egyedül kell átlépnie. Az eddigi

idézetek Hamvas Béla: Patmosz I.
címû kötetébõl valók. Befejezésül
egy Szabó Irmához írott levelébõl
álljon itt néhány sor:
„A szellemi produkcióknál fontosabb a személyes élet megérlelése a
reális idõben és az adott történetben,
morális, vallásos és metafizikai
szempontból. Vajon idõmet fel tudom-e használni morális és vallásos
érlelésre? Igen... Önmagamat odáig
szeretném érlelni, hogy életem végén
olyan legyek, mint a cukor legmagasabb fokát elért szõlõ. Mert a túlvilágon a szõlõbõl bor lesz, és nagyon
szerteném, ha jó bor lenne.”
BAKA GYÖRGYI

Olvasóink írják

Vannak még csodák!

G
Pécz Imre átveszi a díjat T. Mészáros András polgármestertõl
„Az Érdi Sport Díj adományozható a város érdekében
kifejtett kiemelkedõ sportmunkáért, vagy nemzetközi
sport teljesítményért azoknak
a személyeknek, vagy csapatoknak, akik a mérhetõ teljesítmény mellett magatartásukkal is példaként állíthatók
a város közössége elé”.
A Közgyûlés a Sport, Ifjúsági és
Közrendvédelmi Bizottság javaslatára 2011-ben az Érdi Sport Díjat
PÉCZ IMRE, a Batthyány Általános Iskola és Sportiskola igazgatóhelyettese, testnevelõ tanár részére
adományozza.
Pécz Imre a Batthyány Általános
Iskola és Sportiskola igazgató helyettese, földrajz-testnevelés szakos
tanár. Aktív sportolóként birkózó
sportágban ért el kimagasló eredményeket. Korosztályos válogatott kerettag volt, Országos Bajnokságon
és nemzetközi tornákon ért el ki-

emelkedõ eredményeket. Korábban
az ÉVSE kézilabda- és labdarúgó
szakosztályánál folytatott edzõi tevékenységet. Jelenleg az Érdi Spartacus SC birkózó szakosztályának
utánpótlás edzõje.
Tanítványai birkózó és sumo
sportágakban elért kimagasló eredményeikkel bizonyítják
sikeres
edzõi tevékenységét. Szakmai hozzáértését az is igazolja, hogy sumo
sportágban bírói tevékenységet is
folytat.
A Batthyány Iskola sportiskolává
alakulásakor meghatározó szerepe
volt az induló birkózó osztály szervezésében.
Igazgatóhelyettesként aktív szerepet vállal az iskola életében, ellenõrzi és koordinálja a sportiskola tevékenységét, bemutató órákat tart,
részt vesz az évente megszervezésre
kerülõ iskolai nyári tábor munkájában. Pályázataival segíti az iskolai
sporttevékenység tárgyi feltételeinek
javítását.

yermekeink búcsúznak az óvodától, életüknek egy jelentõs állomásához érkeztünk és mi szülõk
ilyenkor szeretünk visszatekinteni az
eltelt idõre.
Mintha csak ma lett volna, hogy
gyermekeink átlépték a Béke téri
Óvoda kapuját. Az óvó nénik és az
óvodai dolgozók szeretõ törõdése és
gondoskodása mellett sokat fejlõdtek, okosodtak, ügyesedtek, szinte
hihetetlen milyen nagyok lettek. Az
óvodában sok tapasztalatot szereztek, élményt kaptak a rendszeresen
szervezett rendezvényeken, óvodai
eseményeken.
A legújabb nagy örömteljes élményt az udvar varázslatos megváltozása jelentette mindannyiunk számára. Az óvoda lakói egy szép tavaszi délelõtt, mintha téli álomból ébredtek volna, az óvoda udvarán sok
új játékot fedeztek fel alig hittek a
szemüknek. A régi kopár udvar helyett, egy csodálatosan szép játékbirodalmat találtak, jobbnál jobb udvari játékokkal. A gyermekek örömmel
vették birtokba a megszépült udvart,
mely azóta is hangos a gyermekzsivajtól.
– De mi történt a hosszú tél alatt,
ki tehette ezt? – kérdezték a gyerekek. – Csak nem egy varázsló vagy

egy jó tündér járt az óvodában? Igen,
a gyerekek egy jótevõnek köszönhetik az új udvari játékokat. A köszönethez csatlakozva mi szülõk is szeretnénk – csak így egyszerûen –
megköszönni Antunovits Antal képviselõ úrnak, hogy gyermekeink hétköznapi óvodai életét megszépítette,
tartalmasabbá tette. Külön köszönjük gondos törõdését, odafigyelését,
hogy gyermekeink az óvodában biztonságos szép környezet vegye kö-

rül, mikor napjaik nagy részét ott töltik.
Hálásan köszönjük minden szülõ
nevében , hogy a képviselõ úr segített újjá varázsolni az óvoda udvarát, gyermekeink környezetét, napi
életét megszépítette és szeretettel lehajolt megölelni õket.
Vannak még csodák! Közhírré
tétetjük, hogy igen, van még egy óriás, aki szereti a törpéket.
Köszönettel A SZÜLÕK

