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  Március 14., hétfő
08:00 187 magazin ism.
08:30 Mikrofonláz ism. 
09:00 Hit és Élet ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Mámó magyar dok.film 76’  ism. rend.: 

Gulyás Gyula
11:15 Érdi Panoráma ism.
11:45 187 magazin ism.
12:15 Mikrofonláz ism. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Érdi Panoráma ism.
16:00 Mikrofonláz ism. 
16:30 Földközelben ism.
17:00 Aggódunk érted… Inzuliinpumpa kezelés 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’  
ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:00 Életem Afrika 17/1. rész magyar útifilm 27’ 
ism. rend.: Cséke Zsolt

18:30 Burleszk parádé
19:00 Híradó 
19:15 Esti mese
19:20 HáziMozi ajánló
19:30 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés ism. Vác–Érd (jan.15.)
21:15 Híradó ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 HáziMozi ajánló ism.

  Március 15., kedd
08:00 Híradó ism.
08:15 Hit és Élet ism.
08:45 HáziMozi ajánló ism.
08:55 Aggódunk érted… Inzuliinpumpa kezelés 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’  
ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

09:55 Négyszemközt ism.
10:15 Földközelben ism.
11:00 Élő közvetítés a március 15-i városi 

ünnepségről
14:45 Négyszemközt ism.
15:15 Hit és Élet ism.
15:45 Tea két személyre ism.
16:15 Monda és valóság határán 10. rész Érd 

történelme (A szocializmus évtizedei) ism. 
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

16:45 Mikrofonláz ism. 
17:15 Mozgás ism.
17:45 Mámó magyar dok.film 76’  ism. rend.: 

Gulyás Gyula
19:00 Összefoglaló  

a március 15-i városi ünnepségről
19:30 Esti mese
19:35 HáziMozi ajánló ism.
19:45 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
20:00 Fény-Kép, kulturális magazin
20:30 Petőfi ‘73 

magyar játékfilm 89’ 
rend.: Kardos Ferenc 
fsz.: Kovács Mihály, Kovács Nóra 

22:00 Összefoglaló  
a március 15-i városi ünnepségről ism.

22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Fény-Kép ism.
23:15 HáziMozi ajánló

  Március 16., szerda
08:00 Összefoglaló a március 15-i városi ünnep-

ségről ism.
08:30 Hit és élet ism.
09:00 Fény-Kép ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Vitalitás ism.
10:30 Monda és valóság határán 10. rész Érd 

történelme (A szocializmus évtizedei) ism. 
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

11:00 Mikrofonláz ism. 
11:30 Földközelben ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Mozgás ism.
16:00 Fény-Kép ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Tea két személyre ism.
17:30 Vitalitás ism.
18:00 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
18:15 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

VI/5.) magyar dok.film 46’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:35 Mozgás, sportmagazin
20:05 HáziMozi Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
20:20 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

VI/6.) magyar dok.film  33’ 
rend.: Tóth Péter Pál 

21:00 Híradó ism.
21:15 Négyszemközt ism.
21:30 Mozgás ism.

  Március 17., csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:15 Fény-Kép ism.
08:45 Mozgás ism.
09:15 Négyszemközt ism.
09:45 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
10:00 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

VI/6.) magyar dok.film 33’  ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

10:40 Érdi Panoráma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Vitalitás ism.
16:00 Aggódunk érted… Inzuliinpumpa kezelés 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’  
ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

17:00 Mikrofonláz ism. 
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Mozgás ism.
18:30 Burleszk parádé
19:00 Híradó 
19:15 Esti mese
19:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:35 Földközelben, környezetvédelem, 

ökológia
20:05 Híradó ism.
20:20 Négyszemközt ism.
20:35 Földközelben ism.

  Március 18., péntek
08:00 Híradó ism.
08:15 Fény-Kép ism.
08:45 Vitalitás ism.
09:15 Négyszemközt ism.
09:45 Földközelben ism.
10:15 Hit és Élet ism.
10:45 Mozgás ism.
11:15 Vitalitás ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Mozgás ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Vitalitás ism.
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Földközelben ism.
18:00 Életem Afrika 17/1. rész magyar útifilm 27’ 

ism. rend.: Cséke Zsolt
18:30 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:35 Tea két személyre, beszélgetés érdi 

érdekes emberekkel
20:05 Zuhanás közben 

magyar film 116’ 
rend.: Tolmár Tamás 
fsz.: Kaszás Attila, Pogány Judit, Zbigniew 
Zapasiewitz 

22:00 Híradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Tea két személyre ism.

  Március 19., szombat
08:00 Híradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Földközelben ism.
08:55 Ízelítő – Bundás almás hús
09:00 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd–Veszprém 

(jan.22.)
10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Tea két személyre ism.
14:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Érd–Siófok 

(febr. 5.) 
16:00 Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója 
16:30 Csillagszem- Apostol
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 2/1. 

rész egészségügyi ismeretterjesztő film 50’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:20 Ízelítő ism.– Bundás almás hús
18:25 Tea két személyre ism.
18:55 Érdi Panoráma ism.
19:25 Monda és valóság határán 10. rész Érd tör-

ténelme (A szocializmus évtizedei) 30’  ism. 
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

19:55 Ifipark ism.
20:25 Kaspar Hauser 

német filmdráma 106’ 
rend.: Werner Herzog 
fsz.: Bruno S., Enno Patalas

22:10 Mojito ism.

  Március 20., vasárnap
08:00 Ifipark ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Csillagszem ism. – Apostol
09:30 187 magazin – Ami a héten történt 

Pest megyében
09:55 Ízelítő ism. – Bundás almás hús
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Ifipark ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism. – Apostol
15:00 Zuhanás közben magyar film 116’  ism. 

rend.: Tolmár Tamás fsz.: Kaszás Attila, 
Pogány Judit, Zbigniew Zapasiewitz 

17:00 Érdi Panoráma ism.
17:30 Ifipark ism.
18:00 Hit és Élet ism.
18:30 Életem Afrika 17/2. rész 

magyar útifilm 27’ 
rend.: Cséke Zsolt

19:00 Zárójelentés magyar dok.film 60’ 
rend.: Dénes Gábor

20:00 Érdi Panoráma ism.
20:30 Tea két személyre ism.
21:00 Vakvilágban 

magyar film 97’ 
rend.: Gyarmathy Lívia 
fsz.: Dörner György, Lukáts Sándor 
Csak 16 éven felüli nézőink számára! 

22:40 Vitalitás ism.

2011. március 14– március 20.

Az

Jokhel Csaba már két éve jár a 
körbe, de a kaktuszairól vetí-
téssel egybekötött előadással 
csak februárban mutatkozott be 
először. Mikor az előző titkár 
lemondott, őt választották meg 
a kaktuszkör titkárának.

– Hány kaktusza van otthon?
Jokhel Csaba: 
– Úgy 5000 körül. Persze 

nagyon sok benne a magonc, 
de azért mintegy 2000 nagyobb 
darab is van. Nagyon sokan nem 
vetnek, mert az már egy kicsit 
macerás. Én 15 négyzetméte-
res polikarbonát kaktuszház-
ban tartom őket. Nyáron a nagy 
részük kinn van az udvaron. 

– Hány kaktusz lehet Érden?
– Amikor elkezdtem a „kaktu-

szozást”, észrevettem a neten, 
hogy Érd egy kaktusznagyha-
talom, mert nagyon sok gyûjtő 
él itt. Budapesten kívül nincs 
még egy olyan város, ahol 
ennyi kaktuszgyûjtő lenne. 
Az Országos Egyesületnek 
is mi adjuk a vezetőit. Sokan 
vagyunk, akik komoly munkát 
végzünk. Itt van az Egyesület 
székhelye is, sokszor járunk 
együtt kiállításokra. Ha sátrakat 
kell építeni a Fûvészkertben, 
akkor az érdiek zöme ott van! 

– A Kaktuszkör titkáraként mi 
a feladata?

– Többszöri beszélgetés után 
a tagok úgy látták, hogy szíve-
sen teszek azért, hogy Érden 
szebb és jobb legyen az élet. 

Mindent megteszek azért, hogy 
fellendüljön a kaktuszozás. 
Mikor elvállaltam a feladatot, 
arra gondoltam, hogy még 
jobban össze kell hoznunk 
az embereket. Találkozzunk, 
ismerkedjünk, és beszélges-
sünk, ne vitázzunk. Próbáljunk 
meg kikapcsolódni, szórakozni. 
Fontos, hogy mindenki segítsen 
a másiknak. 

Kiss Csaba hat-hét éve fog-
lalkozik kaktuszokkal. Miután 
a honlapra írt cikkeket, felkér-
ték, hogy a Kaktuszvilág címû 
újságba is írjon. Nagyon szereti 
a magyar nyelvvel kapcsolatos 
szójátékokat, többek között a 
rejtvényeket. Felajánlotta, hogy 
készít néhányat az újság szá-
mára is. Bevonták a lap munká-
jába és ma már szerkesztőként 
is dolgozik.

– Önöket, férfiakat miért 
érdekli ennyire a kaktusz?

Kiss Csaba: 
– A kaktuszgyûjtők között 

nagyon sok a férfi. Mindig meg-
lepődöm, ha azt gondolják, 
hogy minket nem érdekelnek 
a növények. A kaktuszkutatók, 
-leírók és -rendszerezők között 
igen kevés a nő. A kaktusz – a 
közhiedelemmel ellentétben 
– nem veszélyes növény. Mivel 
egy idő után megnőnek, a moz-
gatásukhoz – amit évente leg-
alább kétszer, tavasszal és tél 
előtt el kell végezni – komoly 
fizikai erőre van szükség. Egy 

ilyen szúrós növénnyel egy 
kicsit nehezebb bánni, de hát 
a férfikéz többet kibír, mint a 
finom női…

– Kesztyû?
– Igazi kaktuszost még nem 

láttam kesztyûben dolgoz-
ni. Nem lehet! A kaktusznak 
nem véletlenül olyan a tövi-
se, amilyen. Hangsúlyozom; 
a kaktusznak tövise van, nem 
tüskéje. Én úgy lettem gyûjtő, 
hogy egy idős nénitől kaptam 
néhány kaktuszt. A takarításnál 
útban voltak, ezért áttettem 
őket egy szerencsésebb helyre, 
ahol elkezdtek virágozni. Azt 
az ámulatot, amit akkor érez-
tem, azt nem tudom szavakkal 
elmondani! Hogy lehet valami 
ennyire tökéletes?! 

Jokhel Csaba: 
– Sokan elkeserednek, mert 

első évben túllocsolják a növé-
nyeket, emiatt nem tudják átél-
ni az élményt, amikor virágoz-
nak. Azt el kell fogadni, hogy 
minden növénynek vannak 
elvárásai. A kaktusz igénytelen 
növény, de azért nem teljesen. 
Néhány nagyon egyszerû sza-
bályt be kell tartani, hogy ne 
tegyük tönkre. Télen szinte 
minden kaktusz pihen. Ilyenkor 
jobb hûvösben tartani és nem 
kell locsolni. Nyáron nem sza-
bad rögtön a tûző napra kiten-
ni, mert megéghet. Szoktatni 
kell a naphoz.

– Jár szakmabeli is a körbe?

– Botanikus vagy csak kak-
tuszokkal foglalkozó kertész 
nincsen közöttünk. Szabó 
Krisztina, a főtitkárunk viszont 
a kaktuszokból doktorált. Az 
egyesületben talán csak egy-
két ember van, aki ebből él. 
Magyarországon nincs akkora 
piaca, annak ellenére, hogy a 
növények csodálatosak. 

Libnárné Herczeg Ilona jön-
megy, intézkedik, szervezkedik 
– és pihenésképpen kertészke-
dik. A  Magyar Kaktuszgyûjtők 
Országos Egyesületének gaz-
dasági vezetője. Mintegy 5000  
darabos gyûjteménye előzetes 
időpont-egyeztetés után láto-
gatható. 

Libnárné Herczeg Ilona: 
– Én is azt szeretném, ha az 

emberek többet megtudnának 
a kaktuszokról és észreven-
nék, hogy milyen gyönyörûek. 
Március 19-én és 20-án 10–18 
óráig kaktuszkiállítás és vásár 
lesz a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központban. Az egyesületünk 
az idén 40 éves, ezért nagyon 
nívós kiállítást szeretnénk ren-
dezni. Egész napos mûsort 
adunk, folyamatosan vetítünk 
dvd-ről élőhelyi fotókat és képe-
ket a gyûjteményünkről. 

– Ha valaki szeretne kaktu-
szokkal foglalkozni, hogyan 
kezdjen hozzá, melyiket vegye 
meg először?

– Az echinopsisnak nagyon 
szép a virága és nem kényes 
növény, a mammillariák, a 
gymnocalyciumok is szin-
te egész évben virágoznak. 
Olyanokat ajánlok, amelyek 
könnyen kezelhetőek, hosszan 
virágoznak és még olcsók is. 
Természetesen gyerekeknek is 
érdemes kaktuszokkal foglal-
kozniuk, számukra rajzpályá-
zatot is hirdetünk. Érdemes raj-
zolni, mert szép nyereményeink 
vannak! Bárki, bármikor csatla-
kozhat hozzánk. A Kern Péter 
Kaktuszkör honlapján a www.
erdikaktusz.eoldal.hu oldalon 
mindent megtalálnak rólunk. 
Személyesen minden hónap 
második csütörtökén találnak 
meg minket itt a klubban, az 
Enikő u. 2. szám alatt, ahol 
előadásokat tartunk, beszélge-
tünk, irodalmat, információt 
cserélünk. Szeretettel várunk 
minden kaktuszbarátot!

Kiss Csaba: 
– A kaktuszkiállítás máso-

dik napja, március 20. az idei 
tavaszi napéjgyenlőség napja 
is. Ekkor kezdenek felébredni 
a növények, főleg a kaktuszok. 
Nem tudok szebbet elképzelni, 
mint a tavasz kezdetén saját 
kaktuszunk virágzását nézni!

 
 Székely Fanni

Érd: kaktusz nagyhatalom
A Magyar Kaktuszgyûjtõk Országos Egyesülete fogja össze a magyarországi 
gyûjtõket. Az egyesületen belül kisebb körök vannak, amelyeket titkárok vezetnek. 
Ebbõl az egyik csoport az érdi Kern Péter Kaktuszkör, amelynek tagjai közül hár-
man: Libnárné Herczeg Ilona, Jokhel Csaba és Kiss Csaba szívesen és igen lelke-
sen megosztják velünk a kaktuszokról szerzett ismereteiket.  

Fontos tudni: a kaktusznak tövise van, nem tüskéje
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Meghívó

Est az új 
 Alkotmányról

T. Mészáros András polgár-
mester szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját az új 
Alkotmányról szóló, a Nemzeti 
Konzultációs Testület felkérésére 
szervezett estre.

Helyszín: Polgárok Háza, köz-
gyűlési terem (Érd, Alsó u. 3.)

Időpont: 
2011. március 10. 18 óra

Mindannyiunk véleménye számít!

Felhívás bölcsődei ellátásra való beíratásra
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntartott bölcsődék-
ben az alábbi beíratási időpontokat határozza meg:

2011. március 1. (kedd) napjától –  2011. április 15. (péntek) 
napjáig mindennap 9–12  között

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. tv. 42. § (1) bekezdése alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 
3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és 
nevelését biztosító intézmény. 
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és 
a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 13/2000. (III. 21.) 
önkormányzati rendelete 5. §-nak (10) bekezdése szabályozza az ellátás 
igénybevételének módját:
„(10) A bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet – tárgyév szeptem-
ber 1. napjától történő felvételhez – a szolgáltatást nyújtó intézmény 
vezetőjéhez kell benyújtani tárgyév március 1. napjától április 15. 
napjáig. Az intézmény vezetője a benyújtott kérelmekről legkésőbb 
tárgyév május 31. napjáig dönt. A határidőn túl benyújtott kérelmeket 
az intézmény vezetője előjegyzésbe veheti.”

Az ellátás iránti kérelemhez a következő iratokra van szükség:
•  Születési anyakönyvi kivonat
•  Lakcímbejelentő
•  Munkáltatói igazolás
•  Jövedelemigazolás 
 
 Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat jegyzője 

Felhívás első osztályosok beíratására
Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata az általa fenntar-
tott általános iskolákban az alábbi beíratási időpontokat 
határozza meg:

2011. április 13. (szerda)  12–18
2011. április 14. (csütörtök 8–18
2011. április 15. (péntek) 8–13

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 6. §-a szerint 
a Magyar Köztársaságban minden gyermek tanköteles. A 
gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
séget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a 
hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, 
tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szük-
séges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben 
a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a 
tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek 
megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a 
hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. 

Az iskola igazgatója dönt a tankötelezettség kezdetéről 
•  az óvoda véleménye alapján,
•  a nevelési tanácsadó véleménye alapján,
•  szakértői vélemény alapján

A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:
•  Az eredeti óvodai (szakértői) vélemény,
•  A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•  Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 Oktatási és Művelődési bizottság


