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Szeptember 21., hétfő
09:00 Hit és Élet ism.

09:30 Négyszemközt ism.

10:00 Törvénytelen muskátli 3. rész  
magyar dok.film 59' ism.  
rend.: Kisfaludy András

11:00 Tea két személyre ism.

11:30 Érdi Panoráma ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Halvízió ism.

16:00 Ifipark ism.

16:30 Földközelben ism.

17:00 Hit és Élet ism.

17:30 Tea két személyre ism.

18:00 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje  
43-44. rész ism.

19:00 Hiradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Kézilabda mérkőzés 

21:15 Per helyett, jogi esetek

21:45 Burleszk parádé 

22:00 Hiradó ism.

22:15 Négyszemközt ism.

22:30 Per helyett ism.

Szeptember 22., kedd
09:00 Per helyett ism.

09:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.

10:30 Ifipark ism.

11:00 Kézilabda mérkőzés ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Hit és Élet ism.

16:00 Per helyett ism.

16:30 Fény-kép ism.

17:00 Ifipark ism.

17:30 Halvízió ism.

18:00 Daruvonulás a Hortobágyon  
magyar természetfilm 52' ism.  
rend.: Cséke Zsolt

19:00 Hiradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Fény-Kép, kulturális magazin 

 20:15 Vitalitás ism.

20:45 Sípoló macskakő  
magyar filmszatíra 105' ism.  
rend.: Gazdag Gyula  
fsz.: Bozsogi János, Gergely Gábor, 
Györe Balázs, Mész András, Xantus 
János

22:30 Hiradó ism.

22:45 Négyszemközt ism.

23:00 Fény-kép ism.

Szeptember 23., szerda
09:00 Fény-Kép ism.

09:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism.

10:30 Hit és Élet ism.

11:00 Per helyett ism.

11:30 Ütköző ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Fény-Kép ism.

16:00 Érdi Panoráma ism.

16:30 Tea két személyre ism.

17:00 Ifipark ism.

17:30 Vitalitás ism.

18:00 Magyar misszionáriusok Pápua-Új 
Guineában  
magyar portréfilm 44' ism.  
rend.: Cséke Zsolt

18:45 Burleszk Parádé

19:00 Hiradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Mozgás, sportmagazin

20:15 Etika Klub, beszélgetések  
a XXI. század kérdéseiről

20:45 Egy hatás alatt álló nő  
amerikai filmdráma 141' ism.  
rend.: John Cassavetes  
fsz.: Peter Falk, Gena Rowlands, 
Matthew Cassel 

23:15 Hiradó ism.

23:30 Négyszemközt ism.

Szeptember 24., csütörtök

09:00 Hit és Élet ism.

09:30 Négyszemközt ism.

10:00 Egy hatás alatt álló nő  
amerikai filmdráma 141' ism.  
rend.: John Cassavetes  
fsz.: Peter Falk, Gena Rowlands, 
Matthew Cassel 

12:30 Fény-kép ism.

13:00 Etika Klub ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Vitalitás ism.

16:00 Halvízió ism.

16:30 Hit és Élet ism.

17:00 Ifipark ism.

17:30 Fény-Kép ism.

18:00 Mozgás ism.

18:30 Tea két személyre ism.

19:00 Híradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Felpörgető, film és programajánló

20:15 Földközelben,  
környezetvédelem, ökológia

20:45 Ütköző, közéleti vitaműsor 

21:15 Hiradó ism.

21:30 Négyszemközt ism.

21:45 Földközelben ism.

Szeptember 25., péntek
09:00 Felpörgető ism.

09:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.

10:30 Ütköző ism.

11:00 Vitalitás ism.

11:30 Tea két személyre ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Felpörgető ism.

16:00 Ütköző ism.

16:30 Fény-Kép ism.

17:00 Vitalitás ism.

17:30 Földközelben ism.

18:00 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje  
43-44. rész ism.

19:00 Hiradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Mojito buli, szórakozás, programok

20:15 Rosszemberek  
magyar film 90'  
rend.: Szomjas György  
fsz.: Bujtor István, Kis Mari, Dörner 
György, Derzsi János

21:45 Hiradó ism.

22:00 Négyszemközt ism.

22:15 Mojito ism.

Szeptember 26., szombat
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin

11:00 Mojito ism.

11:30 Felpörgető ism.

12:00 Etika Klub ism.

15:00 Mikrofonláz ism.

15:30 Négyszemközt ism.

16:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

16:30 Csillagszem – Moór Bernadett 

17:00 Fény-Kép ism.

17:30 Mojito ism.

18:00 Pénz és taps nélkül  
magyar dok.film 47' ism.  
rend.: Cséke Zsolt

19:00 Ütköző ism.

19:30 Burleszk parádé 

19:45 Mikrofonláz ism.

20:15 A tanú  
magyar filmvígjáték 103' ism.  
rend.: Bacsó Péter  
fsz.: Kállai Ferenc, Őze Lajos, Monori 
Lili, Fábri Zoltán 

22:00 Házibuli klippműsor

Szeptember 27., vasárnap
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom

11:00 Mikrofonláz ism.

11:30 Érdi Panoráma ism.

12:00 Csillagszem ism. – Moór Bernadett 

15:00 Rosszemberek  
magyar film 90' ism.  
rend.: Szomjas György  
fsz.: Bujtor István, Kis Mari, Dörner 
György, Derzsi János

16:30 Érdi Panoráma ism.

17:00 Burleszk Parádé

18:00 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
45-46.rész 

19:00 Aranycsapat  
magyar dok.film 132'  
rend.: Surányi András 

21:15 Az Ormánság senkié se…  
magyar dok.film 78' ism.  
rend.: Kisfaludy András

22:45 Érdi Panoráma ism.

23:15 Hit és Élet ism.
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Az

Az idõ vasfoga kikezdte 
az Érd-Ófalu Szent Mihály 
plébániatemplomot, össze-
omlással fenyegetnek az 
óriási repedések, ezért 
idõszerûvé vált az épít-
mény megerõsítése és 
renoválása.

A templom  kutatására  és 
műemlékvédelmi  tudományos 
dokumentációjának,  vala-
mint  terveinek  elkészítésére  a 
Budapesti  Műszaki  Egyetem 
Építészettörténeti  és  Műemléki 
Tanszék  kapott  megbízást 
2008-ban.  E tervdokumentáció 
előzményeként  elkészült  az 
építészeti  felmérés,  amellyel 
egyidőben  talajmechanikai  és 
faanyagvédelmi  vizsgálatokra 
került sor, a szakemberek elvé-
gezték  a  statikai  vizsgálatokat, 
kialakították  szakvéleményü-
ket, restaurátori szondázó kuta-
tásra,  részleges  régészeti  feltá-
rásra került sor, részletes építé-
szettörténeti  kutatást  végeztek, 
és  elkészült  az  ezt  összegező 
műemlékvédelmi  tudományos 
dokumentáció – közölte az Érdi 
Újság érdeklődésére Antunovits 
Anna.

Az  Érd-Ófalusi  Római  Kato-
likus  Egyházközség  képviselő-
testületének  tagja  szívügyének 
tekinti a Szent Mihály templom 
mielőbbi renoválását, hiszen az 
építmény Érd egyik leghíresebb, 
legszebb  környezetben  lévő 
műemléke,  amelyhez  hűsége-
sen ragaszkodnak az érdi lokál-
patrióták.
– Édesanyám sok időt tölt el a 

templomban és annak kertjében 
idős barátnőivel és ismerőseivel, 
számukra erőt és hitet sugároz a 
templom, életükhöz tartozik, és 
tulajdonképpen azért is vállalok 
szerepet  a  felújítási  munkála-
tok megszervezésében, mert azt 
szeretném,  ha  teljesülne  édes-
anyám álma, és ismét a felújított 
Szent Mihály plébániatemplom-
ban  imádkozhatna  –  mondta 
Antunovits Anna.
– A régészeti kutatások során 

két-három  méter  mélységig 
ástak le, és a szakemberek meg-
állapították,  hogy  a  templom 
belső  és  külső  járószintje  közt 
a  különbség  helyenként  majd-
nem két méter, így a falak ned-
vesedése folyamatos problémák 
forrása.  Az  elégtelen  vízelve-
zetés,  valamint  a  tetőszerkezet 
rossz állapota következtében az 
épület  komoly  szerkezeti  káro-
sodásokat  mutat,  és  –  minden 
valószínűség szerint – a repedé-
sek egy korábbi földrengés után 
keletkeztek.

Mint  Antunovits  Anna 
elmondta:  a  statikusok  és 
mások  szakvéleménye  alapján 
elkészült  a  műemlékvédelmi 
tudományos  dokumentáció, 
majd  ennek  alapján  egy  enge-
délyterv,  amit  beterjesztettek 
a  Kulturális  Örökségvédelmi 
Hivatalhoz. Amennyiben a hiva-
tal szakreferensei jóváhagyják a 
tervdokumentációban  javasolt 
konkrét  helyreállítási  és  érték-
megőrzési munkafolyamatokat, 
ezt  követően  megkezdődhet  a 
kivitelezési  tervek  elkészítése, 
és  akkor  már  felgyorsulhatnak 
az események.
– A legnagyobb gondot a bol-

tozat terhelése és a tetőszerkezet 
nagymértékű  károsodása  okoz-
za. A templomban hosszában a 
boltozatok  záradékánál,  illetve 
az  ablakok  vonalában  figyelhe-
tők meg komolyabb repedések. 
A Kulturális  Örökségvédelmi 
Hivatallal  történ  konzultációk 
alapján  elmondhatom,  hogy  a 
templom helyreállítására vonat-
kozó  építési  engedély  kiadása 
folyamatban van. Ezt bizonyítja 
az a tény is, hogy a fedélszék és 
a  tartószerkezetek  előrehozott 
kiviteli  terveinek  benyújtását 
követően  a  hivatal  engedélyt 
adott  az  állagmegóvási munká-
latok megkezdésére.
–  Az  engedélyezést  követő-

en  már  több  mint  három  hete 
megkezdték  a  tartószerkezetek 
felújítását, amely során megerő-
sítik  magát  a  tetőszerkezetet, 
valamint  egy  vonórudas  rend-
szerrel  összefogják  az  egész 
épületet,  a  repedéseket  injek-
tálással  szüntetik  meg  –  tette 
hozzá  az  egyházközség  képvi-
selő-testületének tagja.
–  Folyamatban  van  az  erő-

sen  károsodott  fedélszék  hely-
reállítása,  és  az  ettől  el  nem 
választható  boltozat  szerkeze-
ti  megerősítése,  valamint  az 
ezekhez  kapcsolódó  építészeti 
állagmegóvás. Ugyancsak figye-
lembe  kell  venni  a  templom 
körüli  nedvességgócok  kezelé-
sét,  a  vízelvezetési  csatornák 
állapotát  és  a  talajpára  hatását 
– közölte Antunovits Anna.
Azt  is  elmondta,  hogy  a 

templom  teljes  felújítása  két-
három évet vesz igénybe, és azt 
szeretnék,  ha  újjávarázsolnák 
a  múlt  században  pompásnak 
tartott templom egykori küllem-
ét. Mindenképpen restaurálásra 
szorul  Jakab  Károly  festőmű-
vész  két  alkotása  is,  amelyek 
két  árpádházi  szentet  ábrázol-
nak,  Szent  Margitot,  IV.  Béla 
király  lányát  és  Szent  Imrét, 
István király fiát.
Az  érdiek,  és  az  egyházkö-

zség szívükön viselik a templom 
felújításának az ügyét. Gyűlnek 
az adományok, a lakosság felis-
merte azt a tényt, hogy itt nem 
csak az ófalusi hívek templomá-
nak megmentéséről, hanem egy 
országos  jelentőségű műemlék-
ről van szó.
– A felújítási munkálatok foly-

tatásához  további pénzügyi  for-
rásokra van  szükség, de azokat 
csak akkor tudjuk előteremteni, 
ha  már  van  jóváhagyott  enge-
délytervünk,  aminek  alapján 
pályázni  lehet.  A templomot 
közös  összefogással  szeretnént 
felújítani.  Ezúton  is  köszöne-
tet  szeretnék  mondani  a  város 
vezetésének,  a  képviselőknek, 
hogy  a  2008.  és  2009.  évi  költ-
ségvetésben  betervezett  tízmil-
lió  forint  műemléki  keretet  a 
templom  felújítási  munkálatai-

Templommentés  
az utókor számára

Az óriási repedések az épület összeomlásával fenyegetnek

Antunovits Anna: A templom felújí-
tása két-három évet vesz igénybe

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei

nak  finanszírozására  szavazták 
meg, ezzel megteremtve az elő-
készítő és sürgős állagmegóvási 
munkák  megkezdésének  lehe-
tőségét.  Úgy  gondolom,  mivel 
egyházi tulajdonú épületről van 
szó,  a  felújításhoz  szükséges 
további  forrásokat  közösen,  a 
Székesfehérvári  Egyházmegyei 
Hivatallal, kell megteremtenünk, 
és  erre  ígéretünk  van  Spányi 
Antal  megyés  püspök  atyától 
–  tette  hozzá  az  egyházközség 
képviselő-testületének a tagja.
Antunovits  Anna  elmondá-

sa  szerint  a  közvélemény  még 
nem ismeri kellőképpen a temp-
lom  restaurálásának  az  ügyét, 
ezért  mindenképp  meg  kell 
említeni: elkezdődtek a munká-
latok, minden munkafolyamat a 
Műemléki Hivatal engedélyével 
zajlik,  és megnyugodhatnak  az 
érdiek,  mert  jó  kezekben  van 
a  templom  restaurálásának  a 
sorsa, kiváló szakemberek veze-
tik a munkálatokat.
– Arra a kérdésre pedig, hogy 

pénzügyi  szakemberként  miért 
én  irányítom  a  munkálatokat, 
azt  válaszolom:  én nem  irányi-
tom a munkát, csak szervezem. 
Én  egy  projektvezetői  feladatot 
látok el, ami kiterjed az építke-
zés  minden  apró  mozzanatá-
ra  –  mondta  Antunovits  Anna, 
majd hozzátette: 
–  Minden  elvégzendő  mun-

kára  három  ajánlatot  kértünk. 

A benyújtott ajánlatokat az egy-
házközség  műszaki  bizottsága 
értékeli, eddig így kerültek kivá-
lasztásra a műemléki referenciá-
kat felmutatni tudó vállalkozók. 
A továbbiakban  törekszünk 
arra, hogy lehetőség szerint érdi 
vállalkozók is munkához jussa-
nak.  A jelenleg  folyó  munkák-
nál  az  egyház  magára  vállalta 
a  koordináló  szerepet,  amivel 
jelentős  költségmegtakarítást 
értünk el.
Antunovits Anna elmondta; a 

helyi televízió rögzíti a felújítási 
munkálatokat,  dokumentum-
film  készűl,  és  folyamatosan 
beszámolnak majd a restaurálás 
minden  mozzanatáról  a  helyi 
sajtóban, hogy mindenki tisztá-
ban legyen a történtekkel.
–  Számlát  nyitottunk  az  ado-

mányok  fogadására,  csekket 
nyomtattunk,  és  szívesen  ves-
szük  mindazon  személyeknek 
az  adományait,  akik  egyetérte-
nek  célkitűzéseinkkel.  Az  egy-
házközség  erre  a  célra  nyitott 
bankszámlaszáma:

11103808-18717330-37000004.

–  Végezetül  köszönetet  sze-
retnék  mondani  az  adományo-
zóknak, és ezúton is arra kérem 
az érdi lakosokat, hogy álljanak 
mellénk,  támogassák  templom 
felújítási  munkánkat  –  mondta 
Antunovits Anna.
  Papp János

Nyitott pincék, nyitott emberek
A Tárnoki Művelődési Ház és Könyvtár benevezett a Kultúrházak éjjel-nappal országos 
közművelődési akcióba, kezdődik a Szüreti Hét, és megkezdték a   Tárnoki Ösvény 
elnevezésű kulturális és ökológiai turizmus koncepció megvalósítását is. Ezekhez a 
hagyományőrző, közösségteremtő, identitáserősítő programokhoz kapcsolódva szervezik 
meg Tárnokon szeptember 19-én és 20-án az Értékalkotó Pincék éjszakája programot 
- nem csak tárnokiaknak. Ezek – a szervezők szándéka szerint - kötetlen, a 100-150 éves 
pincék adta természetes díszletek között folytatott, különösebb protokoll nélküli, a maguk 
egyszerűségében szervezett beszélgetések lesznek.  Az öreghegyi Hegedűs pincében 
Tárnok küldetése, a Muskovics pincében pedig Kultúra és kereszténység a téma, ez utóbbi 
rendezvénynek Bognár Nándor, az Érdi Újság főszerkesztője lesz a moderátora. A Kleman 
pincében Pinceturizmus, a Kanizsai pincében Szőlőhegy biztonsága, a Pufi pincében 
Napsugár program, a Domokos pincében Helyi érték, helytörténet, a Pankotai pincében 
Lovasturizmus, a Melicher pincében pedig Érték az emberben, érték a közösségben lesz a 
téma.  A Lizicska pincében Szlovák örökségünk címmel tartanak beszélgetést, amelynek 
moderátora Bozsogi János, az Érdi Városi Televízió főszerkesztője lesz.

Az Értékalkotó Pincék rendezvényei mindegyik helyszínen szeptember 19-én, szomba-
ton, este háromnegyed kilenckor kezdődnek.


