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A polgármester  
fogadóórája:
T. MÉSZÁROS ANDRÁS minden hónap 
minden keddjén a polgármesteri hivatal-
ban 9–12 óráig. Elôzetes bejelentkezés  
az 522-313-as telefonszámon.

Az alpolgármesterek fogadóórája:

SEGESDI JÁNOS (20/572-0467) 
Alpolgármesteri és képviselői fogadóóra  
minden hét keddjén 9–12 óráig a polgármesteri 
hivatalban. 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (20/462-6714)
Alpolgármesteri fogadóóra minden hónap  
első keddjén 16 órától a polgármesteri  
hivatalban. 

DR. CSÔZIK LÁSZLÓ
Alpolgármesteri fogadóóra folyamatosan az 522-
313-as telefonszámon, illetve a csozik@gmail.com 
e-mail címen bejelentkezés alapján a polgármesteri       
hivatalban.

 1.  KUBATOV 
ISTVÁN 
20/462-2696 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján.

 2.   ANTUNOVITS 
ANTAL 
20/363-8498 
Alsó u. 20. és 
Alsó u. 91. – 

Folyamatos, mindig elér-
hetô. 

 3.  MÉSZÁROS 
MIHÁLY 
20/514-9773 
Telefonos 
megbeszélés 

alapján az Összefogás 
Egyesület Házában,  
Alsó u. 8. szám alatt. 

 4.  DOMBAI 
TAMÁS 
30/627-6151 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján minden 
munkanap. 

 5.  MÓRÁS 
ZSOLT  
20/578-1180 
Telefonon tör-
ténô egyezte-

tés alapján. 

 6.  SEGESDI 
JÁNOS 
20/572-0467 
Alpolgármes-
teri és képvi-

selői fogadóóra minden 
hét keddjén 9–12 óráig  
a polgármesteri hivatal-
ban. 

 7.  TEKAUER 
NORBERT 
20/914-4037 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

 8.  DR. ARADSZKI 
ANDRÁS 
20/462-6714 
Képviselői 
fogadóóra: 

minden hónap második 
keddjén 17 órától a 
Jószomszédság 
Könyvtárban,  
Sárd u. 35.

 9.  TÓTH 
TAMÁS 
20/513-2976 
Minden hónap 
második kedd-

jén 16.00 órától a Polgárok 
Háza 117. termében, tele-
fonos egyeztetés alapján.

10.  KÉRI MIHÁLY 
20/462-1987 
Minden hónap 
utolsó csütör-
tökén 18–19 

óráig az Összefogás 
Székházban (Alsó u. 8.)   

11.  DR. VERES 
JUDIT 
30/962-6292 
Telefonos 
egyeztetés 

alapján minden hónap 
harmadik hétfője, 17–18 
óráig a Polgárok 
Házában.

12.  DONKÓ 
IGNÁC 
20/571-1063; 
372-754 
Telefonos 

egyeztetés alapján bár-
mikor rendelkezésre áll.

13.  MISKOLCZI 
KATALIN 
30/852-8412; 
377-710 
Telefonon tör-

ténő egyeztetés alapján.

14.  DR. SCHÜTZ 
ISTVÁN 
20/467-9267 
Telefonon  
történő egyez-

tetés alapján. 

15.  HORVÁTH 
ANDRÁS 
20/476-2931. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-

tés alapján.

16.  SZABÓ BÉLA 
20/946-4924. 
Telefonon tör-
ténő egyezte-
tés alapján 

bármikor a Parkvárosi 
Közösségi Házban. 
(Bajcsy-Zs. u. 206-208.)

A képviselôk fogadóórája:

Az országgyûlési képviselõ fogadóórája:
DR. JÁNOSI GYÖRGY országgyűlési képviselő
Minden hónap első szerdáján 18 és 20 óra 
között. 
Levélcím: Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó u. 3.
Elérhetőség: A képviselő munkatársa áll az 

érdeklődők rendelkezésére a 06-20/216-0208-as telefon-
számon. E-mail cím: dr.janosi.gyorgy@altavizsla.hu.

Barackfesztiválról álmodoznak a gyümölcstermesztõk

Az árak alakulása jelenti 
a legnagyobb gondot

Az Érdi Újság munkatársa 
Jáki Andrással és Szőnyegi 
Sándorral, az érdi barackter-
mesztők két elkötelezett kép-
viselőjével beszélgetett a gyü-
mölcstermesztők munkájáról, 
az értékesítési gondokról és 
mindenekelőtt az érdi ősziba-
rack utolérhetetlen zamatáról, 
amely egykor keresetté tette a 
bécsi piacokon is az itt érlelt 
gyümölcsöt.

– Kezdjük a közepén: manap‑
ság kifizetődő‑e a barackter‑
mesztés?

Jáki András: 
– Baracktermesztőnek lenni 

presztízskérdés, mert gazda-
ságilag már rég nem éri meg 
baracktermesztéssel foglalkozni 
Érden. Az igazsághoz tartozik, 
hogy hosszú távon nagyon sze-
rény megélhetést biztosít ugyan 
az őszibarack, de az egyre romló 
gazdasági helyzet, az emberek 
fogyasztási szokásainak a meg-
változása, és természetesen az 
egyre vékonyabb pénztárcák 
miatt országos szinten háttérbe 
szorult a gyümölcstermesztés. 
Ez a megállapítás igaz a budai 
tájegységben található gyümöl-
csösökre is. Először a számlákat 
egyenlítik ki az emberek, és 
csak a kiadások végén szerepel-
nek a gyümölcsre kiadott esetle-
ges összegek.

– Mi jelenti a legnagyobb gon‑
dot az önök munkájában?

– Az értékesítés. Nem könnyű 
a gyümölcstermesztés, de meg 

lehet tanulni, és a termesztők 
nagyon örülnek, ha szép a ter-
més, ha a jég nem verte el a 
zsenge gyümölcsöt, ha eredmé-
nyesen védekeznek a kártevők 
és a gombák ellen. Ezek növelik 
a termesztők sikerélményét és 
elégedettségét, de mindentől 
elmegy az emberek kedve, ami-
kor szembesülnek az értékesí-
tés megannyi buktatójával.

– Mire gondol konkrétan?
– A fogyasztói árak alakulá-

sa jelenti a legnagyobb problé-
mát. Akár hiszi, akár nem hiszi, 
tényként kell elfogadni, hogy 
a jelenlegi piaci árak a 20-25 
évvel korábbi áraknak felelnek 
meg. Amikor még működött az 
érdi gyümölcslé üzem, akkor 75 
forintért vásárolták fel az ipari 
őszibarackot. Most, 2009-ben 
az ipari értékesítésben 35 forin-
tot lehet elérni, ebből pedig lát-
ható, húsz év alatt a felére csök-
kent a felvásárlási ár, miközben 

évről évre növekednek a gáz-
olaj és a növényvédelmi szerek 
költségei, valamint a munkabér 
járulékai.

– Mekkora nyereségre számí‑
tanak az idén?

– Nem lesz nyereségünk, örü-
lünk, ha nullszaldóra jövünk 
ki. Nagyon alacsonyak az árak. 
Csak emlékeztetni szeretném 
arra, hogy az őszibarackmeny-
nyiség mintegy 50 százalékát 
ipari barackként értékesítjük, 
ez kilónként nettó 35 forintot 
jelent, az étkezésre szánt őszi-
barack kilójáért pedig nettó 80-
110 forintot kapunk.

– A közelmúltban Érden két 
úgynevezett „szociális bolt” nyílt 
a Magosz égisze alatt, ahol a 
helyi vállalkozók és termelők 
termékeit kínálják. Önök élnek‑e 
ezzel a lehetőséggel?

Szőnyegi Sándor: 
– A KIOSZ-on keresztül 

próbáltunk lépni, és a kap-
csolatfelvételkor kiderült, 
mindenki szeretné, ha az érdi 
gyümölcstermesztők lenné-
nek a fő beszállítók a meg-
lévő két üzletbe. Tárgyaltunk 
a Magyar Gazdakörök 
és Gazdaszövetkezetek 
Szövetsége térségi képviselő-
jével is, aki elmondta, nincs 
akadálya az együttműködés-
nek, szerződni kell a halászte-
leki gyűjtőraktárral, és kezd-
hetjük a szállítást. Jelenleg 
előkészületi fázisban van az 
ügy, reméljük, a közeljövő-

ben mindenki megelégedésére 
kialakítjuk az együttműködést. 
Azt tartom egyébként a leg-
nagyobb gondnak, hogy a 65 
ezer lélekszámú megyei jogú 
város lakói nem tudják megvá-
sárolni a messze földön híres 
érdi barackot, mert arra nincs 
lehetőség. A zöldséges üzletek 
esetében érvényesül az árfel-
hajtás, a „szedd magad mozga-
lom” bevezetésére pedig nincs 
lehetőség. Akkor járna jól min-
denki, ha a vevő közvetlenül 
a termelőtől vásárolna, amúgy 
pedig azt mondom, bővíte-
ni kellene az egyre sokasodó 
„szociális boltok” számát. 

– Kitől várnak segítséget?
– Elsősorban nekünk, gyü-

mölcstermesztőknek kell össze-
fogni, és nem is várjuk a sült 
galambot. Tisztában vagyunk 
azzal, hogy kívánatos lenne egy 
kisebb csoportot, egyesületet 
vagy szövetkezetet létrehoz-

ni, hogy egységesen tudjunk 
fellépni piaci érdekeink érvé-
nyesítéséért. Azzal is számol-
ni kell, hogy az egyik termelő-
nek korábban érő barckja van, 
a másik termelőé később érik 
meg, ezért jó lenne összehan-
golni az értékesítést hosszabb 
távon is, hogy jobban kiszolgál-
hassuk a kisrégió településein 
élők igényeit.

– Mikor lesz saját termelői‑
értékesítési szövetkezet Érden?

– Ahhoz mi kicsik vagyunk. 
Tudjuk, hogy jól működik a 
mórahalmi szövetkezet, ismer-
jük eredményeiket, de egy 
modern üzleti alapokon nyugvó 
termelési-értékesítési szövetke-
zet létrehozása rengeteg szerve-
ző munkával, és még több költ-
séggel jár. Fogadókészség van 
az érdi gyümölcstermesztők 
részéről, és azzal is tisztában 
vagyunk, társulni, szövetkezni 
kell, csak valakinek el kell kez-
deni a szervezőmunkát.

– Milyen támogatást kapnak 
a termesztők?

– Kapjuk a szokásos földala-
pú támogatást, és számítunk 
a közelmúltban meghirdetett 
agrár-környezetgazdálkodási 
támogatási rendszer által bizto-
sított pénzekre is. Pályázhatnak 
a hagyományos módszereket 
felhasználó termesztők, az 
integrált, környezetkímélő gaz-
dálkodást folytató termesztők 
és az ökogazdálkodók.

– Mi a különbség köztük?
– A hagyományos gazdálko-

dók a régi technológiát használ-
ják fel, az integrált termesztők 
olyan környezetbarát növény-
védő szereket használnak, 
amelyek a legkisebb mérték-
ben károsítják a környezetet 
és a gyümölcsöt, vagy pedig 
olyan madarakat és rovarokat 
igyekeznek telepíteni, amelyek 
elsősegítik a növények védel-
mét. A biotermesztők külön 
csoportot alkotnak, de számuk 
elhanyagolható, noha az utóbbi 
időben számuk nő.

– Ki dönti el, hogy milyen 
terméket lehet biotermékként 
eladni?

– A termelők döntik el, hogy 
milyen biotermékekkel állnak 
a vásárlók elé, de létezik a 
Biokultúra Egyesület, amelynek 
tagjai laboratóriumi körülmé-
nyek között próbálják kiszűrni 
a nem ajánlott vegyszerek jelen-
létét. Azt viszont el kell mon-
dani, az új, nagy hozamokat 
termő gyümölcsfajták esetében 
nincs szó biogyümölcsről.

– Budapest közelsége javítja 
vagy rontja az érdi őszibarack‑
termesztők esélyeit?

– Budapest közelsége előny 
is, meg hátrány is, és még nem 
beszéltünk a nagybani piac-
ról, amely nem úgy működik, 
mint ahogy Nyugat-Európában 

működnek a nagybani piacok. 
A magyarországi nagybani pia-
con a vadkapitalizmus törvényei 
érvényesülnek, nálunk minden-
ki azt nézi, mi a legolcsóbb, és 
nem számít a termék minősége. 
Semmi előnye nem származik 
annak, aki az emberre és a kör-
nyezetre is kímélőbb, egészsé-
gesebb technológiát használ, 
pedig ezeket a portékákat job-
ban illene megfizetni.

– Vevők‑e az érdi őszibarackra 
a nagy áruházláncok?

– Ők szívesen vennének 
tőlünk, ha nagy mennyiséget 
tudnánk szállítani az előre 
leszerződött ütemezés sze-
rint, sajnos ehhez mi kicsik 
vagyunk, de tudunk csatlakozni 
a nagyobb cégekhez. És akkor 
most ismét hangsúlyozom, 
szükség lenne egy jól műkö-
dő értékesítési szövetkezetre. 
A hangsúlyt a „jól működő” jel-
zős szerkezetre fektetem, mert 
tapasztalataink szerint ezek 
a szövetkezetek nálunk nem 
úgy működnek, mint Nyugat-
Európában. Nálunk sajnálatos 
módon létezik egy sajátságos 
magyar mentalitás, amely első-
sorban nem a termelők érde-
keit, hanem a vezetők érdekeit 
tekinti elsődlegesnek.

– Miért nem főznek őszibarack‑
pálinkát, vagy miért nem készí‑
tenek lekvárt, ivólevet?

– Az őszibarack idénygyü-
mölcs, a termelőknek mással is 
kellene foglalkozni, mert rövid az 
őszibarack szezon. Sárbogárdon 
üzemel egy léüzem, ahol tiszta 
gyümölcslevet dobozolnak a 
piac részére. Amikor megszűnt 
az érdi léüzem, akkor szerettük 
volna megmenteni, sajnos nem 
sikerült. Pálinkát lehetne főzni 
ugyan, biztos, hogy kuriózum 
lenne a hazai és a nemzetközi 
piacon is az őszibarack-pálinka, 
de át kell gondolni a társulási 
formában rejlő lehetőségeket, 
mert jelenleg szigorúan szabá-
lyozva van, hogy egy ember 
hány liter pálinkát főzhet egy 
adott évben.

– Végül is mit lehetne tenni az 
érdi baracktermesztőkért?

– Nagyobb hírverésre lenne 
szükség. Az országban van 
eperfesztivál, káposztafesz-
tivál, krumplifesztivál, jó 
lenne, ha minden év augusz-
tusában megtartanánk az Érdi 
Barackfesztivált is. Az utóbbi 
időben az önkormányzat pozi-
tívan áll a hagyományteremtő 
szándékkal megrendezett ese-
ményekhez, nagy sikere volt 
például a Szőlővirág Ünnepe 
elnevezésű rendezvénynek, 
már tartanak szüreti mulatságot 
is, én el tudom képzelni, hogy 
jövő ilyenkor látványos ünnep-
ségen kínálják portékájukat az 
érdi baracktermesztők.

 Papp János

Lassan lejár az õszibarack szezonja, de aki teheti, 
ne várjon, gondolkodás nélkül keresse fel az érdi 
baracktermesztõket, mert igen kedvezõ áron beszerez-
hetik a világ legzamatosabb és legaromásabb gyümöl-
csét, amelynek a hosszú téli estéken való fogyasztása 
eszünkbe juttatja majd az érdi dombvidék nyári napsüté-
sét, a gyümölcstermesztõk nehéz munkáját és örömét. 

Szõnyegi Sándor: Elsõsorban nekünk, gyümölcstermesztõknek kell összefogni
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Jáki András: Az értékesítés szinte megoldhatatlan


